
 
 
 
 

Helyi 
Esélyegyenlőségi  

Program Felülvizsgálata 

Ináncs Község Önkormányzata 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2016. 
 

 
 
 

ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001  

Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika kapacitásának 
biztosítása 
 

Türr István Képző és Kutató Intézet 
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 
Telefon:06-1-882-3454 

email: ugyfelszolgalat@tkki.hu 

web: www.tkki.hu 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0790-04 

Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008 

mailto:ugyfelszolgalat@tkki.hu
http://www.tkki.hu/


 2 

Tartalom 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ............................................................................................... 3 

A település bemutatása ........................................................................................................................ 3 

Célok ............................................................................................................................................................ 7 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ............................................. 7 

1. Jogszabályi háttér bemutatása ................................................................................................. 7 

2. Stratégiai környezet bemutatása ........................................................................................... 10 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ...................... 14 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység .............................. 25 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ......................................................................................... 27 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................. 28 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ............................................................... 30 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása .................................................................................. 31 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága ........................................................... 32 

A HEP felülvizsgálata után a helyzetelemzés megállapításainak változásai ........... 32 

A beavatkozások megvalósítói .................................................................................................. 33 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) .......................................... 35 

1. A HEP IT részletei ......................................................................................................................... 35 

Az intézkedési területek részletes kifejtése ......................................................................... 35 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP 
IT) ............................................................................................................................................................ 47 

3. Megvalósítás ................................................................................................................................... 48 

A megvalósítás előkészítése ...................................................................................................... 48 

A megvalósítás folyamata........................................................................................................... 48 

Monitoring és visszacsatolás ..................................................................................................... 49 

Nyilvánosság .................................................................................................................................... 50 

Érvényesülés, módosítás............................................................................................................. 51 

4. Elfogadás módja és dátuma ..................................................................................................... 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
Az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
A dokumentum 2013. évi elfogadása óta számos jogszabályi, intézményi változás bekövetkezése, illetve a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011.(XII.27.) kormányrendelet 6.§-ban előírtak indukálták a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatának szükségességét.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot öt évre kellett tervezni. Időarányos megvalósulását, illetve a 
helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot felül kell vizsgálni.  
 
A Türr István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi munkatársai segítették a program elkészülését, 
valamint részt vesznek az esedékes felülvizsgálatban is.  
 
A felülvizsgálat során a teljes dokumentum áttekintésre, majd kiegészítésre került az eltelt időszakban 
frissült adatokkal, frissítve a szervezeti változásokkal. 
 

A település bemutatása 
 
Demográfiai helyzet 
 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

 
 

2014-ben a lakónépesség száma 1246 fő volt, mely növekedést mutat az előző évekhez képest. Az állandó 
népesség táblázatban figyelmet érdemel a 65 év felettiek korcsoportja, ahol a nők száma közel 
háromszorosa a férfiak számának. 

 

Állandó népesség 2014. 
    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1070 625 1695 63% 37% 

0-2 évesek     42     

0-14 éves 106 114 220 48% 52% 
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15-17 éves 28 20 48 58% 42% 

18-59 éves 758 389 1147 66% 34% 

60-64 éves 36 39 75 48% 52% 

65 év feletti 120 43 163 74% 26% 

Forrás: KSH-TSTAR 
      

 

 
 
 

 
 
 

Öregedési index 

Az öregedési index 2014-ben Ináncson 65,7%. (A 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves 
korú állandó lakosra jutó száma) 
A vizsgálat időszakban 2008-tól a 0-14 éves lakosok száma meghaladja a 65 év feletti korosztály 
létszámát. 
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Öregedési mutató 
Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma 

 

 
 
 
Belföldi vándorlások 

Az idevándorlók száma 2014-ben 8 fővel haladta meg az elvándorlók számát.  
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
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Vándorlási egyenleg (ezrelék) 

 
                     
 
Természetes szaporodás 
 

A mutató 2014-ben pozitív tendenciát jelez, a születések száma 9 fővel meghaladja a halálozások 
számát. A természetes szaporodás táblázat az öregedési index táblázattal, valamint az 
elvándorlások pozitív változásával együtt azt jelzi, hogy Ináncs település népességváltozása 
jelenleg stagnál, de hosszabb távon viszont az elöregedés irányát jelzi. 
 
Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 
Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve 
 

 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 



 7 

 
 

 

Célok 
 
Az eddig megfogalmazott célokban történt változások:  
Sikeres pályázatok megvalósulása az eltelt időszakban: 
1./ A VM  társfinanszírozású intézkedése keretében 9 személyes falubusz beszerzése 
2./ Belterületi utak felújítása  
3./ térfigyelő kamera rendszer bővítése 2-ről további 5 db kamerával, 
 
A Belügyminiszter a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet rendelete alapján pályázatot írt ki, melynek keretében lehetőség nyílt 
településünkön 5 db térfigyelő kamera kihelyezésére, 
 
4./ Egészségügyi alapellátásnak helyt adó épület felújítása (egészségház 57 m Ft), ÉMOP pályázat 2014-ben 
5./ Egészséges életmód Ináncs településen 9,2 m Ft-ból TÁMOP pályázat 
6./ Általános iskola és óvoda energetikai korszerűsítése 2013-ban KEOP pályázat 57 m Ft-ból. 
 
A közép- és hosszú távú terveink között szerepelnek a következő fejlesztések: 
 

 Belterületi utak felújítása 

 Bel-, illetve csapadékvíz elvezetés (TOP 2.1.3) 

 Közös hivatal újabb telephelyen lévő épületének kialakítása, (meglévő épület külső felújítása, 
belső átalakítása szolgálati lakásból a faluközpontban) 

 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
1. 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. 2014. január 01. napjától hatályos szabályozásából 
kikerült a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény végrehajtásának helyi 
szabályairól szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezésre került.  
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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 
2013. december 31-ig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő testülete a 9/2015.(XI.26. számú) rendeletével elfogadta 
a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. 

 
Tűzifa juttatást biztosíthat az Önkormányzat 
 
a) annak, akinek a háztartásában a Szociális törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára jogosult él,továbbá 
ac) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, valamint  
b) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, (114.000 Ft) 
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
d) normatív lakásfenntartási támogatásban részesül 2015. január 1. és 2015.december 31-e között 
bármilyen időtartamban feltéve, hogy az ingatlan szénnel és tűzifával is fűthető és erről nyilatkozik 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben 
átalakult. 
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. 

Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A 
kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a 
járási hivatalok részére. 

 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nincs változás azon kívül, hogy a támogatást 
a járási hivatal állapítja meg. 

 
Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a 
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. 
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 lesz jogosult. 
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Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek 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 jelenleg 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 vállalja, 
akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni. 

 
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 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. 

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, 
ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező. 

Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. A 
korábban hatályos szabályokat kellett alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves 
időtartamban fennáll az alábbi esetekben: 

Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy 
Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van. 

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, 
típusait az önkormányzatok határozhatják meg. 

 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiek alapján elfogadta a szociális 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) új önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) 
Az ÖR. alapján az alábbi ellátásokat vehetik igénybe a rászoruló Ináncsi lakosok: 

Települési támogatás 

5.§ (1)  A polgármester települési támogatásban részesítheti – a temetést követő 30 napon belül – 
azt a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek az egy főre számított havi 
családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-
át.(142.500 Ft) 
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(2) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti – legfeljebb évente 2 alkalommal – 
azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt – elsősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében 
meghatározott esetekben – akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg 

a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft) 
b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.(85.500 Ft) 

(2/a) Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti katasztrófára hivatkozással igényli a rendkívüli 
települési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni. 

6.§. A települési támogatás összege  

a) 5.§.(1) bekezdése esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének(150.000.Ft) 10 %-
a azaz 15.000 Ft., 

b) az 5.§.(2) és (2/a) bekezdése esetében alkalmanként nem lehet kevesebb, mint 5000. Ft.  
c) időszakosan megemelkedett gyógyszerkiadások viselésére tekintettel megállapított rendkívüli 
települési támogatás esetén nem haladhatja meg az 5.000 Ft/alkalom összeget.” 

 

 
 
 

 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Széchenyi 2020.  
 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi 
hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a 
most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes 



 11 

tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba 
fejlődik majd tovább. 
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az 
összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a 
foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd 
munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra 
és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes 
pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére 
fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.  

 
 

 
 
 
 
A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 
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2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

Kiegészítésre kerül a következőkkel: 

Települési elfogadott költségvetések, költségvetési koncepciók (2014-2015) 

Településrendezési terv 

 

2.
2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Az Ináncs-Forró - Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015-ös éve tartalmasan és 
eredményesen zárult. 2015. január 01-től intézményünk ellátási területe kibővült, Csobád és 
Hernádszentandrás is csatlakozott a társuláshoz, valamint átvettük a gyermekjóléti szolgáltatás működését 
is 

 

Ináncs település az Encsi kistérség tagja. A Társulásban résztvevő önkormányzatok négy közszolgáltatás 
közös ellátását, szervezését vállalták. Ezek: 

 közoktatási 

 szociális/gyermekjóléti intézményi és szociális/gyermekjóléti alapellátási 

 egészségügyi feladat – ellátást 

 területfejlesztési feladatokat 

 

A Társulásban résztvevő önkormányzatok Képviselő – testületei a 2014-es alakuló ülésen a közös céloknak 
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladatok közös ellátására vállaltak 
kötelezettséget: 

 oktatás – nevelés 

 sürgősségi orvosi ügyelet ellátása 

 belső ellenőrzés 

 nem kiemelt építésügyi feladatok 

 felnőttoktatás 
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 szolgáltatás - szervezési feladatok 

 közös társulási, kistérségi pályázatok készítése, megvalósítása 

 környezet, és természetvédelem, hulladékkezelés, 

 közszolgáltatások szervezésének elősegítése 

 településfejlesztési, településrendezési feladatok segítése,  

 máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

A korábbi évekhez hasonlóan történtek szervezeti változások, Ináncs körzetközponti szerepköre tovább 
nőtt. A 2009 óta szervezeti és szakmai szinten is magas színvonalon működő társult szociális intézményünk 
(5 településre kiterjedő ellátási körrel) 2016. január 1-től tovább bővült, hiszen ezen időponttól a 

gyermekjóléti szolgáltatás kiegészül a családsegítéssel.  
 

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

 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének (a 8-as pontba feltöltött indikátor tábla) a 2013-
2014. évi adatokkal való feltöltése. 
 
Az adattáblák hiánytalanul feltöltésre kerültek 2013-ig. A 2014-es adatok nem, vagy csak részben állnak 
rendelkezésünkre. A járási hivatal nem szolgáltatott adatot. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A jövedelmi helyzetre következtetve a HEP-ben megjelenített adatok tükrében vélelmezhető, hogy a 
településen élők közül kevés a mélyszegénységben élő, jelentősebb a létminimum közelében élők száma és 
a többség mindennapi megélhetése biztosított, a tehetősebb családok száma kevés. 
A településen szegénységben élők helyzetét az önkormányzat a szociális és egészségügyi, gyermekjóléti 
ellátórendszeren keresztül az önkormányzat ismeri, anyagi lehetőségei és intézményi hálózatán keresztül a 
segítő, támogató szervezetek, egyházak bevonásával, jogi tanácsadás megszervezésével, településen kívüli 
intézmények feltérképezésével segíteni tudja.  
 
Adófizetők aránya (százalék) 
SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők száz állandó lakosra vetített száma. 

 
 

Az egy adófizetőre jutó összes adófizető jövedelem alakulása Ináncs településen 
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 Összes adófizető Összes belföldi 

jövedelem 

Egy adófizetőre jutó 

jövedelem 

Átlagkereset 

2011 536 670 093 015 1 251 435 104 286 

2013 568 806 541 080  1 419 966 118 330 

Forrás: TEIR (APEH – SZJA) 

Ináncson, de a kistérség többi településén sem éri el az átlagkereset a megyei átlagot. (A megyében a havi 
átlagos bruttó kereset 2011-ben 128.348.-Ft volt, 2013-ban pedig 133.000.-Ft). 

Az egy lakosra jutó jövedelem 2011-ben Ináncson 521.068.-Ft volt, 2013-ban pedig 668.220-Ft. A 
mélyszegénységben élők és a romák megélhetéséhez rendelkezésre álló jövedelmek ettől nagymértékben 
eltérhetnek. Sajnos, sok család él a gyermekek után járó ellátásból (családi pótlék, GYES, GYED, GYVT 
alapján járó támogatások) napról – napra. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni 2013 -2014 év változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetettük térségi és országos adatokkal is. 
 
Az abaúji régió továbbra is az ország legsúlyosabb munkaerőpiaci feszültségekkel terhelt része. A 
munkanélküliségi ráta a térség többi településéhez hasonlóan alakul. A képesítési szint javításához az 
önkormányzat a közhasznú foglalkoztatás és a START munkaprogram keretében biztosított a Türr István 
Képző és Kutató Intézettel közösen fenntartott ingyenes képzésekkel járult hozzá. 
 
Intézményi ellátottság 
A megyei, vagy országos közigazgatási intézményekhez kötődő hivatalok, intézmények a kistérség 
központjában, Encsen vannak. 
A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a tűzvédelem, 
polgári védelem és iparbiztonsági feladatokat egyesítve magába olvasztotta a Tűzoltóságot és a 
Polgárvédelmi Kirendeltséget.  
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala keretein belül a korábbi szakigazgatási szervek 
feladatát átvéve működik az okmányirodai osztály, hatósági és gyámügyi osztály, élelmiszerlánc biztonsági 
és állategészségügyi osztály, foglalkoztatási osztály, földhivatali osztály és népegészségügyi osztály.  
 
Az alábbi táblázatban a nyilvántartott álláskeresők állandó lakónépességhez viszonyított arányát szeretnénk 
bemutatni.  
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
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A lakónépesség korösszetételének, fogyásának adatait a korábbi adatsorokban már bemutattuk, az 
adatokat összevetve viszont az is megállapítható, hogy a 2013-ig egyre fogyatkozó lakónépességen belül 
2012-ben több mint 16%-kal emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma.  
Viszont 2013-ban már folyamatosan csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma Magyarországon. 
 
Ináncs településen a 2013-ban kimutatott kb. 10%-os csökkenés vélhetőleg a 2013-as közfoglalkoztatási 
struktúrának köszönhető. A korábbi 12 hónap és napi 8 óra helyett napi 6 órában és csupán 5 hónapig 
történt a foglalkoztatás, valamint minden munkanélkülit törölni kellett a nyilvántartásból, aki 
visszautasította a közmunkát.  
 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Munkanélkülségi ráta (százalék) 
Regisztrállt munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó lakosra 

 

 

 
 

A regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső 15-64 éves férfiak száma az állandó népességhez 
viszonyítva 2013-ban 5,8%- ra csökkent, a nőké szintén csökkent 6,3% (az előző időszakhoz hasonlítva). 
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A regisztrált munkanélküliek korcsoport vizsgálva megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők 
száma 2013-ban jelentős mértékben csökkent, ami annak köszönhető, hogy az FHT-ban részesülő 
regisztrált munkanélküliek jogosultsága közfoglalkoztatási munkavégzéshez kötött, melyet az 
önkormányzat minden érintettnek biztosít. A hátrányos helyzetű célcsoportok (20 évnél fiatalabbak és 
a 60 év felettiek) esetében alacsony a regisztrált munkanélküliek aránya, valószínűsíthető az oktatási, 
képzési és a nyugdíjrendszer védettsége. 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

fő 98 79 59 95 112 30 

20 éves és fiatalabb 
fő 8 3 8 5 6 4 

% 5,7% 2,7% 6,7% 4,0% 4,1% 7,5% 

21-25 év  
fő 18 21 18 25 23 5 

% 12,8% 18,6% 15,0% 20,2% 15,6% 9,4% 

26-30 év 
fő 18 18 15 15 19 8 

% 12,8% 15,9% 12,5% 12,1% 12,9% 15,1% 

31-35 év 
fő 15 11 15 14 13 5 

% 10,6% 9,7% 12,5% 11,3% 8,8% 9,4% 

36-40 év 
fő 19 13 10 5 18 5 

% 13,5% 11,5% 8,3% 4,0% 12,2% 9,4% 

41-45 év 
fő 27 18 20 17 20 5 

% 19,1% 15,9% 16,7% 13,7% 13,6% 9,4% 

46-50 év 
fő 19 16 17 18 22 9 

% 13,5% 14,2% 14,2% 14,5% 15,0% 17,0% 

51-55 év 
fő 12 9 13 17 21 9 

% 8,5% 8,0% 10,8% 13,7% 14,3% 17,0% 

56-60 év 
fő 5 4 3 8 5 2 

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

61 év felett 
fő 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 1,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az adatokat elemezve megállapítható, hogy az előző években a munkanélküliek között aránylag magas 
az 46-55 év közötti korosztály aránya, 2013-ban viszont minden korosztálynál csökkenés tapasztalható. 
2013-ban a nyilvántartott munkanélkülieknek közel 20%-a volt pályakezdő álláskereső. 

 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban a változás, hogy a támogatást a járási hivatal 

állapítja meg. (A támogatás havi összege 22 800 Ft. ) 
 

Pályakezdő munkanélküliek aránya (százalék) 
A pályakezdő álláskeresők aránya a nyilvántartott álláskeresők között 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

Nincs változás 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

2011.évben indult és 2012-2015. években folytatódó START közmunkaprogram során jelentős létszámot 
tudtunk foglalkoztatni minden éven. A 2015-ös évben a START, a hagyományos foglalkoztatás körében 
elértük a 160 fős foglalkoztatást. A legjelentősebb foglalkoztatás a mezőgazdaság területén történt és 
folyik, 80 fővel. 10-20 fős létszámokkal működött a tésztakészítés, a belvízelvezetés és a betonelem gyártás. 
Az ez évi foglalkoztatáshoz kapcsolódóan újabb beruházásokat, felújításokat tudtunk megvalósítani, melyre 
forrást nem tudtunk volna igénybe venni.  
A teljesség igénye nélkül: hivatali épület tetőzetének felújítása, héjazat cseréje, épület szigetelése, udvar és 
járda térburkolása, volt orvosi szolgálati lakás épületének nyílászáró cseréje, szigetelése, tető borítása, 
polikarbonát növényház építése. A sertésállomány folyamatosan nő.  
Több éves tevékenységünk nagyban hozzájárul településünk szépüléséhez és megújulásához. 
A kormány továbbra is támogatni kívánja a jól bevált közfoglalkoztatási gyakorlatokat és formákat, elismeri 
a jó gyakorlatot folytató települések munkáját, így Ináncsét is. Támogatnak bennünket abban, hogy 
folytathassuk elképzeléseink megvalósítását e téren. Ez éven is benyújtottuk igényünket a 2016.évre 
vonatkozóan, a pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van.  
 

 
Indítás alatt van december 1-tõl, 2015.március 31-ig tartóan 2 képzés, 15 fővel asztalosipari, 10 fővel 
zsaluzó ács szakmákban. Ezek a képzések helyben történnek. 
 
Tartós munkanélküliség (ezrelék) 
A 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők ezer lakosra vetített száma 
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

 
 
2013-ban az előző évekhez képest jelentősen csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, a 180 napnál 
régebben regisztrált munkanélküliek aránya továbbra is 50% körül mozog. A vizsgált időszakokban a nők 
száma jóval meghaladja a férfiak számát. 
 
A korábbi jogszabályi feltételeknek megfelelően az álláskeresők a Munkaügyi Központ által adható ellátásai 
két részre voltak oszthatóak: álláskeresési járadékra, valamint álláskeresési segélyre. Amennyiben valaki 
rendelkezett az előírt időtartamú munkaviszonnyal, az elsőként járadékra, ennek lejártát követően segélyre 
volt jogosult.  
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A munkanélküli segély elnevezést a 2012-ben életbe lépő Munka Törvénykönyve átnevezte, így 
álláskeresési járadékként kell kezelni. A korábbiakhoz képest az új elnevezés arra ösztönözne, hogy a 
munkanélküliek ne elégedjenek meg az álláskeresési járadékkal, hanem aktívan keressenek munkahelyet.  
 
Jelenleg csak álláskeresési járadék megállapítására van lehetőség, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre pedig 
az a kérelmező szerezhet jogosultságot, aki – egyéb feltételek fennállása mellett – a rá vonatkozó 
nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belüli életkorban van.  
 
Amennyiben az ellátásra való jogosultságot az ellátott kimerítette, a járási hivataltól szociális segélyre, vagy 
foglalkozást – helyettesítő támogatásra szerezhet jogosultságot.  
 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 
 

 
 

2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került az aktív korúak ellátása, amelynek keretében 
kétféle ellátás típus állapítható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás. Ez utóbbi új ellátás, amely egyes rendszeres szociális segélyek helyébe lép. 

A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultsága 2015. március 1-jétől a 
következők szerint változott. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak – amennyiben 
nyilatkozatban vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt 
együttműködést – azok, akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy jelenleg az 

önkormányzat rendeletében foglaltak szerint jogosultak a rendszeres szociális segélyre. 

 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

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

 
Bölcsődei csoport kialakítását tervezzük. 

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

és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
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f) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

Nem változott. 

 
g) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem változott. 

 
 

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

Az előző évek gyakorlatát követve szociális célú tűzifa támogatást nyújtottunk be, 157 m3-re jutó 
támogatást kaptunk. Ehhez az idén kb. 1 M Ft-ot az önkormányzatunknak önrészként hozzá kell 
tenni, mivel ki kell egészíteni a tűzifa költségét, valamint vállalni kellett a kiszállítás és a támogatott 
családokhoz való eljuttatás költségét. A képviselőtestület a tűzifa támogatás feltételeiről rendeletet 
alkotott, melynek részleteiről lakossági hirdetményt bocsátottunk közre.  
 

Évről évre részt vesz az önkormányzat minden lehetséges közfoglalkoztatási programban, hiszen a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyamatosan csökkenő összege – évek óta 22.800,- forint – 
nem biztosít megélhetést a családok számára. 

A munkaerő-piaci helyzet az utóbbi évtizedben – a megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények 
függvényében – jelentősen átalakult. Ez a folyamat a számottevően csökkenő foglalkoztatott 
létszám és ezzel egyidejűleg az erősödő munkanélküliség megjelenésében nyilvánul meg.  
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma évek óta jelentős volt a településen, 
2013-ban csökkent. A jogszabályi változások következtében az ellátás egy éven túli folyósításának 
feltétele, hogy az érintettek 30 napos munkaviszonyt igazoljanak, amely nem mindig 
problémamentes, részben a korlátozott munkalehetőségek, részben a támogatottak hozzáállása 
miatt. 
 
A Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége szervezeti átalakítás után a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Encsi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályaként folytatja tevékenységét. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
A b, c, d, e pontokban nem volt változás. 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
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Ináncson az utóbbi két évben csökkent a lakásállomány. 
 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Nincs szegregátum, így az a), b), c) pont nem került kiegészítésre 

 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Egészségügyi alapellátásnak helyt adó épület felújítása Ináncs községben (Egészségház 57 m Ft), 
ÉMOP pályázat 2014-ben 
Egészséges életmód Ináncs településen 9,2 m Ft-ból TÁMOP pályázat valósult meg. 
 
Az orvosi ügyelet ellátását 30 önkormányzat megbízásából 2013. február 01. napjától az Encs - Med 
Háziorvosi Sürgősségi Ügyeleti Kft. látja el. 
 

 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

 
 

A közgyógyellátásban részesülők száma  a jogosultság szabályozásának szigorodásával 2013-ban 
jelentőségteljesen csökkent.  
A közgyógyellátás megállapítása az önkormányzat hatásköréből a járási kormányhivatal hatáskörébe 
került át.  
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

 
 

2015. évtől az alanyi jogű ápolási díj megállapítása a járási kormányhivatal hatáskörébe került át.  
 

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

való hozzáférés 

Nem változott 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Nem változott 

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Tervezzük az önkormányzati konyha felújítását. 

 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV. 30.) EMMI 
rendelet elvárásai, a reform bevezetésére és megvalósítására figyelmet fordítanak. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

A közösségi élet egyik formálója a sport.  
 
Szabadtéri edzőpark létrehozását tervezzük  önkormányzati tulajdonú szabad területen. 

 

a) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Nem változott 

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

Nem változott 

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

Nem változott 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Szeretnénk a település központjában kialakítani egy pihenőparkot. 
 

Az a, b, c, pont nem változott 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a partneri megállapodás szerint a települési Önkormányzatra 
támaszkodva, annak háttereként együttműködik a településen végzett esélyegyenlőségi tevékenységgel. 
Ennek megvalósítására önállóan és közösen is pályázik, személyi feltételeket biztosítja, népszerűsítést 
vállalja, valamint önálló tevékenységként az önkéntes közérdekű munkáltatás végrehajtását látja el. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség. 
 

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása. 

 

A szegénység oka, hogy a munkanélküliség az 
aluliskolázottak körében magasabb. 

Piacképes szociális szövetkezet, önkormányzati 
tulajdonú vállalkozás létrehozása, állandó 
piacorientált munkahelyek teremtése. 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

Településünkön szinte mindegyik intézményünk térségi szerepkört tölt be. Iskolánk már évtizedek óta 
körzeti iskola, mely az utóbbi évek pályázatainak köszönhetően a mai kor elvárásainak megfelelő, minden 
tekintetben magas színvonalú szolgáltatást nyújt az ide járó gyermekeknek.  
Óvodánk szintén megújult, úgy külsőleg, mint tárgyi eszköz állományában és nem utolsó sorban szakmailag 
magas színvonalon működik. Az Ináncsi Óvoda vonzó lett a szomszéd településeken működő kisebb 
intézményegységeknek, először a csobádi, majd 2015. szeptember 1-tõl a hernádszentandrási óvodai 
csoport is az intézményünkhöz csatlakozott. Ináncson három, Csobádon és Hernádszentandráson egy-egy 
csoportban folyt a nevelőmunka. 
A három település (Ináncs, Csobád, Hernádszentandrás) együttműködése folyamatosan újabb területekkel 
bővül, mindhárom település lakossága és önkormányzata megelégedésére. 

 

Az Ináncsi Arany János Általános Iskola tanulói a „Köznevelés az iskolában” TÁMOP pályázat Partnerség és 
hálózatosodás modul részeseként érdekes programokat valósítottak meg április és május hónapokba 
 
A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009, „Nyitott ajtók nyitott szívek” esélyegyenlőségi alapú fejlesztések az 
Ináncsi Óvodában. 
 
Megvalósult az általános iskola és óvoda energetikai korszerűsítése 2013-ban KEOP pályázat kapcsán 57 M 
Ft-ból. 
 
A 2013/2014-es tanévtől a 3000 fő alatti települések általános iskolái állami fenntartásba kerültek. 
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Társulásban fenntartott óvoda ellátási területe 2014.július 1-től Csobáddal, 2015.szeptember 1-től 
Hernádszentandrással bővült, 1-1 csoporttal. Jelenleg 5 csoportos az óvoda. 
 

 

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

Számottevően nem változott 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a hátrányos és a halmozottan hátrányos - HH/ HHH - helyzet 
megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozik. 
 
A d), e) adatai számottevően nem változtak. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Ninc szegregált terület. 
 

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

Az alábbi pontokban nem volt 2013-ban az előző évekhez képest számottevő változás, a g) pont került 
kiegészítésre. 

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

betöltetlen státuszok) 

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

 

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

Tervezzük bölcsődei csoport kialakítását. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

e) gyermekvédelem 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

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

 

Szeretnénk létrehozni egy szabadtéri edzőparkot önkormányzati tulajdonú szabad területen. 
 

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

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

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

 
Önkormányzatunk a következő tanévre vonatkozóan is csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíj 
pályázati rendszerhez, s az erről szóló döntésünk alapján a 2015-ben megítélt 9 fő támogatottal összesen 16 
fő ináncsi fiatal részesül februártól 10 hónapon keresztül ebben a támogatásban. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

A HEP elfogadása óta eltelt időszakban az alábbi pontokban számottevő változás nem történt.  

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

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

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Az oktatási, nevelési intézmények esetében a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő feladatokat 
Encsen a Nevelési Tanácsadó látja el. A Nevelési Tanácsadó 2012.12.31-ig az Óvoda, Egységes 
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Bölcsőde intézményegységként látta el a feladatát, melynek 
működését az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozta.  2013.01.01-től a Nevelési Tanácsadó 
a tankerülethez tartozik és állami finanszírozás alá került.  

A Nevelési Tanácsadó által biztosított a gyermekek részére a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai 
fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés. 

A szakértői rehabilitációs bizottsági tevékenység a megyeszékhelyen érhető el. 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

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

eltérések 

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Településünkön magas a hh/hhh-s gyermekek 
száma 

 

A hh/hhh-s gyermekek fokozott figyelemmel 
kísérése. 

A településen felnövekvő generáció nem ismeri a 
helyi hagyományokat. 

Kreatív Kézműves Tanoda működtetése 
 

A kisgyermekes anyukák munkavállalása nem 
megoldott, mert gyermekeik elhelyezését csak a 
közeli városban tudják megoldani. 

Bölcsődei csoport alakítása Ináncson  

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
Az alábbi pontokban a HEP elfogadása óta számottevő változás nem történt.  

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

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

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A HEP elfogadása óta az alábbi pontokban számottevő változás nem történt.  

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

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

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

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

 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az alacsony iskolai végzettségű nőket nagyobb 
arányban sújtja a munkanélküliség, mint a hasonló 
végzettségű férfiakat.  
 

Nők számára szervezett közfoglalkoztatási 
programok preferálása. 
 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 
mentális állapota lehet rosszabb, családi 
konfliktusokhoz is vezethet 

Szabadidős programok bővítése igény szerint az 
anyák számára. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 
Szabadtéri edzőpark kialakítása 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

Településünkön a 65 év felettiek száma 2014-ben 163 főre emelkedett, az állandó népesség 10 %-át adják, 
mely azt mutatja, hogy településünk még nem elöregedett település. A nyugdíjas korú lakosok ellenére 
viszont kiemelkedően magas, arányaiban közel 20 %-os a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásokban 
részesülők száma. A nyugdíjas nők száma majdnem duplája a férfiak számának, ez összefüggésben áll a 
halálozási aránnyal, ahol a férfihalandóság magasabbnak mutatkozik, mint a női. 
 
 
Az Ináncs – Forró - Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ immáron öt településen látja el 
tevékenységét, Ináncson, Forrón, Fancsalban, Hernádszentandráson és Csobádon, az idősek nappali 
ellátásának, étkeztetésnek, házi segítségnyújtásnak és a gyermekjóléti szolgáltatásnak feladatellátásával. 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2008 116 223 339 

2009 118 212 330 

2010 117 199 316 

2011 110 201 311 

2012 106 195 301 

2013 111 197 308 

 

 
 
A HEP elfogadása óta a 6.2. pontban számottevő változás nem történt.  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

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

 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az elmúlt években intézmény hálózatunkban a legjelentősebb fejlesztés az egészségház felújítása és 
eszközfejlesztése volt. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

c) idősek informatikai jártassága 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Jó hangulatú és sikeres Szépkorúak Napját rendezett az önkormányzat, melyre a településen élő 58 év 
feletti nőket és a 62 év feletti férfiakat invitálta a testület.  

 

A kistérségben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek otthona térségi feladatokat lát el 
továbbra is, illetve a támogató szolgálat szolgáltatásait is igénybe veszik a települések.  

 

A 2015. január 01-től kötelezővé váló járási szociális feladatellátó központ minden feladata a PAX 
Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ keretein belül kerül megszervezésre. 2014. január 1.-től a 
gyermekjóléti alapszolgáltatás, 2016.január 1.-től a családsegítő szolgáltatás a szociális alapellátásokat 
társulásban biztosító Ináncs – Forró - Fancsal Szociális Alapszolgáltató Központhoz került, mivel Ináncs is 
tagja a társulásnak.  

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A helyi közösség fejlesztésével, a közösségi 
gondolkodás előmozdításával a kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi folyamatok megállítása. Az 
elvándorlások miatt a település megtartó és 
vonzóképességének növelése különböző 
programokkal, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
hiánypótló közösségi szolgáltatások fejlesztése. 

A település megtartó képességének növelése 

A településen élő idősek, és köztük az egyedülállók 
száma magas. Meg kell előzni a védekezni nem 
képes idősek ellen elkövetett lopások, 
garázdaságok számának növekedését 

Közbiztonság növelése – kiemelt figyelem az 
egyedülálló idősekre 
 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A HEP felülvizsgálata óta a 7.1, 7.2, 7.3. pontokban számottevő változás nem történt.  
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

közfoglalkoztatás) 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

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

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

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

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nincs megfelelő adatbázis és felmérés a 
fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan (elsősorban foglalkoztatás, 
képzettség területén) 

Adatgyűjtés és adatbázis létrehozása 

 
 

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

Az alábbi pontokban nem történt változás. 
 
 
A Közművelődési Központ és Könyvtár az IKSZT együttműködésével lehetőségeihez mérten igyekezett minél 
több szabadidős, szórakozási lehetőséget biztosítani a helyi lakosok számára. 
 
Helyszíni feltételeket biztosítunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez.  
 
Civil kezdeményezéseknek is igyekszünk helyet biztosítani, mint például a heti rendszerességgel 
megvalósuló ZUMBA sportprogramnak, mely az ináncsi hölgyek aktivitásának köszönhetően öntevékeny 
módon szerveződött. 
 

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

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

 

Az Ináncsi Német Nemzetiségi Önkormányzat október 10-én hagyományőrző Sváb délutánt rendezett az 
önkormányzattal közreműködve 

 

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

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

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

 
Ináncs Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata széleskörű együttműködésen, 
egyeztetésen alapul. A felülvizsgálati munkában, kiegészítésben részt vettek a helyi közintézmények 
vezetői, a településen dolgozó közoktatási, köznevelési, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 
közművelődési, közigazgatási szakemberek. A közös munkacsoporti megbeszélések, esélyegyenlőségi 
fórumok lehetőséget biztosítottak a célcsoportokkal összefüggő feladatok egyeztetésére, a vélemények 
kinyilvánítására, a problémák feltárására, megoldási mód keresésére. A program felülvizsgálatának 
véleményezése is megtörtént. 

A nyilvánosság biztosítása megtörtént. 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

Nem változott. 

A HEP felülvizsgálata után a helyzetelemzés megállapításainak változásai 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

A szegénység oka és következménye a 
tartós munkanélküliség. 
 

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása. 

 

A szegénység oka, hogy a munkanélküliség 
az aluliskolázottak körében magasabb. 

Piacképes szociális szövetkezet, 
önkormányzati tulajdonú vállalkozás 
létrehozása, állandó piacorientált 
munkahelyek teremtése. 

Gyermekek 

Településünkön magas a hh/hhh-s 
gyermekek száma 
 

A hh/hhh-s gyermekek fokozott 
figyelemmel kísérése. 

A településen felnövekvő generáció nem 
ismeri a helyi hagyományokat. 

Kreatív Kézműves Tanoda működtetése 
 

 

A kisgyermekes anyukák munkavállalása 
nem megoldott, mert gyermekeik 
elhelyezését csak a közeli városban tudják 
megoldani. 

Bölcsődei csoport kialakítása Ináncson 

Nők 

Az alacsony iskolai végzettségű nőket 
nagyobb arányban sújtja a 
munkanélküliség, mint a hasonló 
végzettségű férfiakat.  
 

Nők számára szervezett közfoglalkoztatási 
programok preferálása. 
 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az 
anya mentális állapota lehet rosszabb, 
családi konfliktusokhoz is vezethet.   

Szabadidős programok bővítése igény 
szerint az anyák számára. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű 
felújítása. Szabadtéri edzőpark kialakítása 
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Idősek 

A helyi közösség fejlesztésével, a közösségi 
gondolkodás előmozdításával a kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi folyamatok 
megállítása. Az elvándorlások miatt a 
település megtartó és vonzóképességének 
növelése különböző programokkal, a helyi 
adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló 
közösségi szolgáltatások fejlesztése. 

A település megtartó képességének 
növelése 

A településen élő idősek, és köztük az 
egyedülállók száma magas. Meg kell előzni 
a védekezni nem képes idősek ellen 
elkövetett lopások, garázdaságok számának 
növekedését 

Közbiztonság növelése – kiemelt figyelem 
az egyedülálló idősekre 
 

Fogyatékkal 
élők 

Nincs megfelelő adatbázis és felmérés a 
fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan (elsősorban foglalkoztatás, 
képzettség területén) 

Adatgyűjtés és adatbázis létrehozása 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása 
. 
 

Polgármester, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Encsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, TKKI MI munkatársai (Miskolci 
Igazgatóság, továbbiakban MI, Megyei 
Közgyűlés, közreműködő szervezetek,  
Közművelődési Központ és Könyvtár,   
 

Piacképes szociális szövetkezet, vagy 
önkormányzati tulajdonú vállalkozás 
létrehozása, állandó piacorientált 
munkahelyek teremtése. 

Önkormányzat, pályázatíró, munkaügyi 

központ, családsegítő, felnőttképző 

intézmények, közép- és általános iskolák, civil 

szervezetek, Roma nemzetiségi önkormányzat, 

önkéntesek. 

Felelős: polgármester, B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége, TKKI MI, Ináncsi 
Közös Önkormányzati Hivatal, Közművelődési 
Központ és Könyvtár,   

Gyermekek 

A hh/hhh-s gyermekek figyelemmel 
kísérése 

 

Gyermekvédelmi felelős, IPR menedzsment, 
védőnő, családsegítő, Nevelési Tanácsadó, 
Pedagógiai Szak- és szakmai Szolgálat, Ináncsi 
Óvoda, Ináncsi Arany János Általános Iskola 
Igazgatója, Intézményvezetők, Encsi Járási 
Gyermekjóléti Központ, polgármester, KLIK, 

Kreatív Kézműves Tanoda 

működtetése 
. 

Közösségi Ház, KLIK, Arany János Általános 
Iskola, Ináncsi Óvoda, Idősek Otthona, 
Kistérségi Gyermekesély Program, Tanoda, 



 34 

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, 
Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 

Bölcsődei csoport alakítása Ináncson Gyermekek, szüleik, Védőnő 
Ináncsi óvoda 
Felelős: Önkormányzat 

Nők 
Nők számára szervezett közfoglalkoztatási 
programok preferálása 
 

Szociális előadó, Polgármester, vállalkozók, 
lakosok, Nők, Tanoda, Védőnő, Önkéntesek, 
Önkormányzat munkatársai, lakosság képviselői 
(fogyatékkal élők, romák képviselői is), 
közreműködő szervezetek, gyerekház, 
önkéntesek, Kistérségi Gyermekesély Program, 
Integrált Közösségéi és Szolgáltató  
 

 

Szabadidős programok bővítése igény 
szerint az anyák számára. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű 
felújítása. Szabadtéri edzőpark kialakítása 

Szociális előadó, vállalkozók, lakosok, nők, 
Tanoda, védőnő, Önkéntesek, Polgármester, 
önkormányzat munkatársai, lakosság  
képviselői  (fogyatékkal élők és romák 
képviselői is), közreműködő szervezetek, nők, 
védőnő, gyerekház, önkéntesek, Kistérségi 
Gyermekesély Program, Integrált Közösségi és 
Szolgáltató 

Idősek 

A helyi közösség fejlesztésével, a közösségi 
gondolkodás előmozdításával a 
kedvezőtlen gazdasági és társadalmi 
folyamatok megállítása. Az elvándorlások 
miatt a település megtartó és 
vonzóképességének növelése különböző 
programokkal, a helyi adottságokhoz 
illeszkedő, hiánypótló közösségi 
szolgáltatások fejlesztése. 

Polgármester, Ináncs-Forró-Fancsal 
Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Központ, 
Nyugdíjas Klub, Együttműködés kialakítása civil 
szervezetekkel, Hernádszentandrás és Csobád 
idősügyi szervezetei 
 
 

A településen élő idősek, és köztük az 
egyedülállók száma magas. Meg kell előzni 
a védekezni nem képes idősek ellen 
elkövetett lopások, garázdaságok számának 
növekedését 

Helyi Polgárőr Csoport, önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, idősek, Encsi 
Mentőállomás, rendőrség, Polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

1. Nincs megfelelő adatbázis és felmérés a 
fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan (elsősorban foglalkoztatás, 
képzettség területén) 

polgármester 
házi gondozó, háziorvos, önkormányzat 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Mélyszegénység/Romák I. 

Intézkedés címe: 
Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség  

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

 
Közfoglalkoztatás és a „jó gyakorlat” továbbfolytatása 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 
A szegénység megelőzése, hatásának mérséklése 
Rövidtávú cél: Közfoglalkoztatás továbbfolytatása az önkormányzatnál, START 
program továbbműködtetése. Helyi szintű munkalehetőségek felkutatása a 
települési vállalkozóknál. 
Középtávú cél: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségével kapcsolat felvétele az induló képzésekkel, 
álláslehetőségekkel, munkavállalók és munkaadók számára biztosított 
kedvezményekkel, támogatásokkal kapcsolatban. Ezekről a helyi lakosság 
tájékoztatása a honlapon és az Ináncsi Hírnökben. Idénymunkák felkutatása a 
térségben, lakosság tájékoztatása ezekről a lehetőségekről. Helyi vállalkozókkal 
naprakész kapcsolat tartása a munkalehetőségek frissítése szempontjából.  
 
Hosszú távú cél: A munkahely teremtési lehetőségek feltérképezése, (pályázatok 
útján, cégek felkeresése munkahelyteremtés lehetősége miatt a településre) a 
vállalkozók számára olyan feltételek biztosítása az adók szempontjából, hogy 
megérje a településen munkahelyet teremteni. Szegénység, társadalmi 
leszakadás, és az ezekből generálódó generációs problémák megelőzése, 
megszűntetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Akcióterv: kapcsolatfelvétel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltségével, TKKI MI-vel, a helyi vállalkozókkal, pályázatok 
keresése munkahelyteremtésre. 
A közfoglalkoztatás továbbfolytatása az önkormányzatnál, START program 
továbbműködtetése. Helyi szintű munkalehetőségek felkutatása a települési 
vállalkozóknál.  

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége, Roma Nemzetiségi Önkormányzat,  
 

Partnerek 
TKKI Mi, Önkormányzat munkatársai, lakosság képviselő (fogyatékkal élők, 
romák képviselői is) közreműködő szervezetek, Közművelődési Központ és 
Könyvtár  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013. 12.31. 
2015. 12.31. 
2018. 12. 31.  
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtávon A közmunkaprogramban, START munkaprogramban 
foglalkoztatottak számának nyomon követése, feljegyzés vezetése a helyi 
vállalkozóknál meglévő üres állásokról, munkanélküliek számának nyomon 
követése.  
Középtávon:  A közmunkaprogramban, START munkaprogramban 
foglalkoztatottak számának nyomon követése. feljegyzés vezetése a helyi 
vállalkozóknál meglévő üres állásokról, munkanélküliek számának nyomon 
követése, Munkaügyi Kirendeltségnél nyilvántartott álláslehetőségekről, 
támogatásokról lista vezetése naprakészen.  
 
Hosszútávon: Új munkahelyek számának rögzítése, veszélyeztetett gyerekek 
számának, munkanélküliek, segélyezettek közmunkások számának nyomon 
követése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kiválasztási eljárás nem professzionális. Támogató szociális programok 
sikeressége, vagy sikertelensége. Csúszik az indulása a közmunkaprogramnak. 
 

Szükséges erőforrások 

TOP 2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés 
Humánerőforrás  
TOP 5.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási 
paktumok támogatásával  
Pénzügyi: A 2015-2016. évi költségvetési lehetőségek a közfoglalkoztatási 
program keretein belül, az önkormányzat 2015-2016. évi költségvetése a 
közfoglalkoztatási lehetőségek megvalósításához. 
HR: Koordináló személy 
 

 

Mélyszegénység/Romák II. 

Intézkedés címe: 
Piacképes szociális szövetkezet, vagy önkormányzati tulajdonú vállalkozás 
létrehozása, állandó piacorientált munkahelyek teremtése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szegénység oka, hogy a munkanélküliség az aluliskolázottak körében 
magasabb. 

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

Á.I. Növekedjen az alacsony iskolai képzettségű munkanélküliek 
foglalkoztathatósága. 
Rövidtávú cél: Az azonnali foglalkoztathatóságot biztosító szociális szövetkezet 
létrehozása, az azonnali foglalkoztathatóságot biztosító tanfolyamok elvégzése.  
Középtávú cél: 5-6 év alatt a befejezetlen iskolai végzettségek megszerzése, (8 
általános, érettségi, szakképzettség) 
Hosszú távú cél: Csökkenjen a munkanélküliek és/vagy az alacsony 
képzettségűek száma a településen. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Foglalkoztatásba ágyazott képzések megvalósítása mentorálással a célcsoport 
szociális készségeinek fejlesztése mellett (önállóság, időterv, motiváció, 
tanulékonyság, felelősségvállalás, stb.) 

 Pályázat benyújtása a szociális szövetkezet létrehozására és 
foglalkoztatásba ágyazott képzésre a munkaerő – piaci 
szükségletfeltárást követően, az érintettek körének felmérése, 
kiválasztási eljárás lefolytatása, üzleti terv elkészítése.  

 A megszerzendő képesítések szerinti képző helyek és felnőttképző 
intézmények kiválasztása kistérségi együttműködés keretében, a 
koordináció megteremtése a járási Munkaügyi Kirendeltségnél, a közeli 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, és civil szervezetekkel. A közeli 
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képzési helyszínek kijelölése, az oda történő eljutás támogatása 
(falugondnoki kisbusz) 

 Tanfolyamok lefolytatása, szociális készségek fejlesztése 

 Általános iskolai végzettség megszerzése 

 Szakképzettség megszerzése 

 Érettségi megszerzése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, pályázatíró, munkaügyi kirendeltség, családsegítő, felnőttképző 

intézmények, közép- és általános iskolák, civil szervezetek, nemzetiségi 

önkormányzat, önkéntesek. 

Felelős: polgármester,  

Partnerek 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége, TKKI MI, Közös Hivatal, Közművelődési Központ és Könyvtár,   

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövid- és középtávú: 
2013. 12. 31.  
2014.06.30 
2014. 07-től folyamatosan 
2014-2016. 7-8 osztály pótlása.  
Hosszútávú: 
Szakképzettség megszerzése: 2014-2018. 
Érettségik megszerzése: 2014-2018. 

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

 Nyertes pályázatok (2 db) és üzleti terv van/nincs  

 Munka-erőpiaci szükségletfeltárás van/nincs 

 Kiválasztott célcsoport száma megszerzendő képesítésenként 

 Sikeresen tanfolyamot végzettek száma 

 Általános iskolai bizonyítványok száma 

 Középiskolai érettségi bizonyítványok száma 

 OKJ-s bizonyítványok száma 

 Szociális szövetkezetben foglalkoztatottak száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Célcsoport motiválatlansága: szigorú kiválasztási eljárás lefolytatása, 
gyermekfelügyelet biztosítása, gyermekbarát képző hely kiválasztása,  

 nem nyer a pályázat: pályázatíró alkalmazása 

 ha csak 1 pályázat nyer: a megvalósítás redukálása, újrapályázni 

 a partnerek közötti együttműködés nem professzionális: rendszeres 
információ megosztás, a közös érdekek megtalálása, konzorciumi 
pályázat benyújtása. 

Szükséges erőforrások 

TOP 2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés 
Humánerőforrás  
TOP 5.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási 
paktumok támogatásával  
GINOP 6.1.1. 15. képzései (Alapkompetencia fejlesztése, OKJ-s képzések) 
Pénzügyi: A 2015-2016. évi költségvetési lehetőségek a közfoglalkoztatási 
program keretein belül, az önkormányzat 2015-2016. évi költségvetése a 
közfoglalkoztatási lehetőségek megvalósításához. 
HR: Koordináló személy 
 

 
 
 
Gyermekek I. 
 

Intézkedés címe: 
A hh/hhh-s gyermekek figyelemmel kísérése 
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Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Településünkön magas a hh/hhh-s gyermekek aránya 
 

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

Általános: a védelembe vétel és a veszélyeztetetté válás megelőzése. A település 
gyermekei megkapják a korai fejlesztő felkészítést.   
Rövidtávú célok: A településen élő összes hh/hhh-s gyermekek szüleinek 
nyilatkoztatása. Az óvodai, iskolai IPR programba való bevonásuk.  
Középtávú célok: a hh/hhh-s gyermekek egyéni fejlesztése, szocializációs 
hátrányuk csökkentése, lemorzsolódás megakadályozása, pályaorientáció. 
Hosszú távú célok: a szegénység átöröklésének megakadályozása az inkluzív 
intézmények programjának eredményeként.   
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. A gyermekek figyelemmel kísérése a gyermekvédelmis által. 
2. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint érintett 

gyermekek szüleinek tájékoztatása a fejlesztés mikéntjéről, 
jelentőségéről, módjairól.  

3. Szükségletfeltárást követően a helybeni ellátást utazópedagógusokkal 
biztosítani (gyógytestnevelő, pszichológus, fejlesztő pedagógus) 

4. A helyben nem biztosítható szolgáltatásokhoz a falubusz biztosítása 
Encsre.  

Résztvevők és 
felelős 

 Gyermekvédelmi felelős, IPR menedzsment, védőnő, családsegítő, Nevelési 
Tanácsadó, Pedagógiai Szak- és szakmai Szolgálat, Óvoda, Ináncsi Arany János 
Általános Iskola Igazgatója,  

Partnerek Intézményvezetők,  Encsi Járási Gyermekjóléti Központ,, polgármester, KLIK, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 
Rövid: 2013.10.15. 
Közép: 2013.12. 31. 
Hosszú: 2018.06.30.  
 

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

 
Nyilatkozatot tett szülők száma. az egyéni fejlesztésbe bevont gyerekek száma. 
Utazópedagógusok száma, hh/hhh-s gyermekek kompetencia mérési 
eredményei javulnak, lemorzsolódási mutatók javulása, hh/hhh-s gyermekek 
részvétele az Útravaló programban, AJKP-ben, továbbtanulási mutatók 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincs elég utazó szakember kapacitás. Beavatkozás: pedagógusok szakmai 
továbbképzése.   

Szükséges erőforrások 
Esélyegyenlőségi pályázat, jó gyakorlatok megismerése. Szakemberek 
(Családsegítő- és Gyermekjóléti, gyermekvédelmi felelős, pedagógusok.) 
 

 
Gyermekek II. 

Intézkedés címe: Kreatív Kézműves Tanoda működtetése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen felnövekvő fiatal generáció nem ismeri a helyi hagyományokat.   

Célok -  
Általános 

Általános: az ináncsi település hagyományainak, értékeinek átadásával a 
lokálpatriotizmus erősítése. Generációk közötti kapocs erősítése, a közösség 
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megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

összetartó erejének növelése.  
Rövid távú: A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése. 
Középtávú: A foglalkozások során szemléletformálás. értékteremtés 
Hosszú távú: A gyermekek felnőttként a település aktív polgárai lesznek. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A gyermekek érdeklődésének feltárása, kompetencia térkép készítése a 
településen élőkről. Helytörténeti kutatások, hagyományok, ünnepkörök 
felkutatása, azok feldolgozása. Különböző generációk, csoportok 
tevékenységének összehangolása: romák, nők, idősek, a településen élő 
nemzetiségiek. Pályázati lehetőségek kihasználása, programok megvalósítása. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Közösségi Ház, KLIK, Arany János Általános Iskola, Ináncsi Óvoda, Idősek Otthona,  

Partnerek 
Kistérségi Gyermekesély Program, Tanoda, Közös Hivatal dolgozói, Kiművelt 
Emberfőkért Közalapítvány 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövid: 2013.11.01. 
Közép: 2014.08.31 
Hosszú: 2018.12.31 

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

Nyári táborban részt vettek száma, kézműves foglalkozásokon résztvevők száma, 
elkészült produktumok, fotók, videók. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség – átgondolt előkészítés. Pénzügyi hiány – pályázati lehetőségek. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán: önkéntesek, Civil szervezetek, külső szakemberek 
Pályázatok 

 
 
Gyermekek III. 

Intézkedés címe: Bölcsődei csoport alakítása Ináncson 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A kisgyermekes anyukák munkavállalása nem megoldott, mert gyermekeik 
elhelyezését csak a közeli városban tudják megoldani.  

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

Általános cél: A bölcsődés korú gyermekek ellátása a településen 
Középtávú cél: A szülők munkába való visszatérését megkönnyíteni 
Hosszú távú cél: A fiatalok gyermekvállalási kedve növekszik, a település 
elöregedése megáll. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Pályázati lehetőség   

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekek, szüleik 
Ináncsi óvoda 
Felelős: Önkormányzat 

Partnerek 
Jegyző  
Óvodavezető 
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Határidő(k) pontokba szedve 2020.december 31. 

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

Az egyenletesen növekvő gyermeklétszám ellátása.  

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Nincs pályázati forrás 

Szükséges erőforrások 

TOP 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. 
TOP 3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az 
energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a 
helyi alkalmazkodás támogatása. 

 
 
Nők I. 

Intézkedés címe: 
Nők számára szervezett közfoglalkoztatási programok preferálása 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az alacsonyabb iskolai végzettségű nőket nagyobb arányban sújtja a 
munkanélküliség, mint a hasonló végzettségű férfiakat.  

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

A munkanélküli/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő nők is 
hasonló arányban kerüljenek be a közfoglalkoztatási programba, mint a férfiak. 
Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerő é piacról hosszabb távon távol 
maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű 
ismeretek megszerzését célzó speciális programok körét.  
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Tanfolyamok keresése elsősorban a hiányszakmák területén. 
A szegénység megelőzése, hatásának mérséklése.  
Rövidtávú célok: közfoglalkoztatás továbbfolytatása az önkormányzatnál, START 
program továbbműködtetése. Képzésekre való igény feltérképezése, helyi 
foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.  
Középtávú célok: Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltségével, TKKI MI-vel kapcsolat felvétele az induló képzésekkel, 
álláslehetőségekkel, munkavállalók és munkaadók számára biztosított 
kedvezményekkel, támogatásokkal kapcsolatban. Ezekről a lakosság 
tájékoztatása. Idénymunkák felkutatása a térségben, lakosság tájékoztatása 
ezekről a lehetőségekről. Helyi vállalkozókkal naprakész kapcsolat tartása a 
munkalehetőségek frissítése szempontjából. Tanfolyamok indítása a településen 
pályázati forrásokból, vagy kihelyezett képzés útján.  
Hosszú távú célok: munkahely teremtési lehetőségek feltérképezése (pályázatok 
útján, cégek felkeresése munkahelyteremtés lehetősége miatt a településre), a 
vállalkozók számára olyan feltételek biztosítása az adók szempontjából, hogy 
megérje a településen munkahelyet teremteni. További tanfolyamok szervezése 
munkaügyi központtal együttműködve. Szegénység, társadalmi leszakadás, és az  
ezekből generálódó generációs problémák megelőzése, megszüntetése  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

 
 Szorosabb együttműködés kialakítása Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal 

Munkaügyi Kirendeltségével, KKI MI-vel 



 41 

szedve  Közfoglalkoztatási programok folyamatos nyomon követése 

 Olyan programok előnyben részesítése, amely elsősorban nők számára 
biztosít munkalehetőséget. 

 A közfoglalkoztatás továbbfolytatása az önkormányzatnál, START 
program továbbműködtetése. Helyi szintű munkalehetőségek 
felkutatása a települési vállalkozóknál.  

 A Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendelrtségével 
kapcsolat felvétele, idénymunkák felkutatása a térségben, helyi 
vállalkozókkal naprakész kapcsolattartás, lakosság tájékoztatása.  

 Munkahely teremtési lehetőségek feltérképezése, a vállalkozók 

számára olyan feltételek biztosítása az adók szempontjából, hogy 

megérje a településen munkahelyet teremteni. Szegénység, 

társadalmi leszakadás, és az ezekből generálódó generációs 

problémák megelőzése, megszüntetése. További tanfolyamok 

indítása hiányszakmákban.  

Résztvevők és 
felelős 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségével, TKKI MI, Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek 
Közös Önkormányzat Hivatal munkatársai; lakosság képviselői, közreműködő 
szervezetek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 
Rövidtávú cél : 2013.11.30. 
Középtávú cél : 2014.12.31. 
Hosszú távú cél : 2018.06.30. 

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

 
Rövidtávú cél eredményességi mutatói: közmunka programban, START 
programban foglalkoztatottak számának nyomon követése, feljegyzés vezetése a 
helyi vállalkozóknál meglévő üres állásokról, munkanélküliek számának 
változásának nyomon követése.  

Középtávú cél: közmunka programban, START programban foglalkoztatottak 
számának nyomon követése, feljegyzés vezetése a helyi vállalkozóknál meglévő 
üres állásokról, munkanélküliek számának változásának nyomon követése, 
Munkaügyi Központnál nyilvántartott álláslehetőségekről, képzésekről, 
támogatásokról lista vezetése naprakészen.  

Hosszú távú cél: új munkahelyek számának rögzítése, veszélyeztetett gyerekek 
számának, munkanélküliek, segélyezettek, közmunkások számának nyomon 
követése  
Munkanélküli/FHT-ban részesülő nők arányának csökkenése (5%) 
Dokumentuma: Munkaügyi Központ és az Önkormányzat nyilvántartásai 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kevés nő számára is munkalehetőséget biztosító közfoglalkozatási program 
indul. Kiválasztási eljárás nem professzionális. Támogató szociális programok 
sikeressége, vagy sikertelensége. 
 

Szükséges erőforrások 

Önkormányzati együttműködés, pályázati források, vállalkozók megkeresése 
TOP 2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés 
Humánerőforrás  
TOP 5.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási 
paktumok támogatásával  
GINOP 6.1.1. 15. képzései (Alapkompetencia fejlesztése, OKJ-s képzések) 
Pénzügyi: A 2015-2016. évi költségvetési lehetőségek a közfoglalkoztatási 
program keretein belül, az önkormányzat 2015-2016. évi költségvetése a 
közfoglalkoztatási lehetőségek megvalósításához. 
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Nők II. 
 

Intézkedés címe: 
Szabadidős programok bővítése igény szerint az anyák számára. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 
Szabadtéri edzőpark kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet 
rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet.   

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

Az anyák mentális állapotának javítása a védőnő bevonásával. Programok 
szervezése a kisgyermekes anyák számára. Szülés utáni depresszió megelőzése, 
megszűntetése. Olyan területek kialakítása, ahol a szabadban lehetnek a 
gyermekeikkel, biztonságos, szép környezetben. Tanoda, Kistérségi 
Gyermekesély Programjába kisgyermekes családok bevonása.  
Rövidtávú célok: Szülők feltérképezése a védőnő segítségével.  Mentális állapot 
feltérképezése. Szükségletek megkérdezése a szülőktől.  
Középtávú célok: Programok szervezése, Tanoda, Kistérségi Gyermekesély 
Programjának mindenkihez való eljuttatása. Zöld területek karbantartása, 
felújítása: parkosítás, padok kihelyezése, virágok ültetése, sétáló utak kialakítása, 
Baba-mama klub szervezése, önképző kör szervezése igény szerinti 
elfoglaltsággal. Önkéntesek felkutatása.  
 
Hosszú távú célok: Programok, szolgáltatások fenntartása pályázati forrásokból, 
támogatásokból. Zöld területek karban tartása. Szabadtéri edzőpark kialakítása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szülők feltérképezése a védőnő segítségével.  
Szükségletek megkérdezése a szülőktől.  
Programok szervezése. Tanoda, Kistérségi Gyermekesély Programjának  
mindenkihez való eljuttatása. Zöld területek karbantartása, felújítása: parkosítás, 
padok kihelyezése, virágok ültetése, sétáló utak kialakítása, Baba-mama klub 
szervezése, önképző kör szervezése igény szerinti elfoglaltsággal. Önkéntesek 
felkutatása. 
Programok, szolgáltatások fenntartása pályázati forrásokból, támogatásokból. 
Zöldterületek karbantartása.  

Résztvevők és 
felelős 

Szociális előadó, vállalkozók, lakosok, nők, Tanoda, védőnő, Önkéntesek 

Partnerek 
Polgármester, önkormányzat munkatársai, lakosság  képviselői  (fogyatékkal élők 
és romák képviselői is), közreműködő szervezetek, nők, védőnő, gyerekház, 
önkéntesek, Kistérségi Gyermekesély Program, Integrált Közösségi és Szolgáltató  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 
Rövidtávú cél : 2013.12.31. 
Középtávú cél : 2016.12.31. 
Hosszú távú cél : 2018.12.31. 

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

 
Rövidtávú cél eredményességi mutatói: pályázati beszámolók, programok, 

jelenléti ívek, fényképek, védőnői beszámolók, nők utánkövetése 

Középtávú cél: pályázati beszámolók, programok, jelenléti ívek, fényképek, 

védőnői beszámolók, nők utánkövetése 

Hosszú távú cél: pályázati beszámolók, programok, jelenléti ívek, fényképek, 

védőnői beszámolók, nők utánkövetése 
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fenntarthatósága 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kiválasztási eljárás nem professzionális. Támogató programok sikeressége, vagy 
sikertelensége. 
 

Szükséges erőforrások 
Önkormányzati együttműködés, pályázati források, vállalkozók megkeresése 

 

 
 
 
Idősek I. 

Intézkedés címe: A település megtartó képességének növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkodás előmozdításával a 
kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megállítása. Az elvándorlások 
miatt a település megtartó és vonzó képességének növelése különböző 
programokkal, a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi 
szolgáltatások fejlesztése. 

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

Az aktív időskor megélése, az elmagányosodás és az időskori beszűkülés 
elkerülése. Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások 
szervezése. Kreatív Kézműves Tanoda működtetése. 
 
Rövidtávú cél: Idősek érdeklődési körének feltérképezése a közművelődés 
területén (mozi, színház, klub, önképző kör, kézművesség, informatika, 
gyermekfelügyelet, stb.) 
Középtávú cél: érdeklődési köröknek megfelelő programok kidolgozása, 
megvalósítása, az idősek aktív bevonásával. Idősek közül olyan aktív személyek 
megkeresése, akik a szervezésben, bevonásban is részt vesznek. Kulturális 
programok szervezése. 
 
Hosszú távú cél: Pályázati források bevonásával a szolgáltatás fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Az időskorúak érdeklődésének feltárása, koordinációs csoport 
kialakítása, az érintettek körének felmérése. 

2. Igények, elvárások egyeztetése. 
3. Partnerek véglegesítése, pályázati lehetőségek felkutatása 
4. Programban részt vevők kiválasztása, aktivizálása 
5. a pénzügyi és HR kapacitás felmérése 
6. Idősklubok, kirándulások szervezése. Helyi kulturális események 

megvalósítása. 
7. Civil önkéntes program, rendezvény megvalósítása. 
8. Ellenőrzés, visszacsatolás, PR 

 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Polgármester, Ináncs - Forró – Fancsal Mikrotérség Szociális 
Alapszolgáltató Központ, Nyugdíjas Klub 

Partnerek 
Együttműködés kialakítása civil szervezetekkel, Hernádszentandrás és Csobád 
idősügyi szervezeteivel. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2013. 12. 31. 
2. 2014. 08.31. 
3. 2014. 12. 31.- 
4. 2018.12.31. 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A programokban résztvevők számának növekedése évenként 
Rövid távú cél eredményességi mutató: jelenléti ívek, programtervek, pályázati 
beszámolók. 
Középtávú cél: jelenléti ívek, programtervek, szolgáltatásokat, programokat 
igénybe vevő idősek számának követése. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázat elutasítása, támogató szociális programok sikeressége, vagy 
sikertelensége. 
Nem megfelelő résztvevő, partner és szolgáltató kerül a rendszerbe/szigorú 
kiválasztási módszerek használata. Motiváció hiánya/tanácsadók, jó példák, 
érdekeltség megteremtése, szerződések, jó programok, jó reklám. 

 

Szükséges erőforrások 
Elnéptelenedő települések romló társadalmi és gazdasági folyamatainak 
megfordítása című pályázat (ha újra kiírásra kerül). Önkormányzati 
együttműködés, pályázati források, önkéntesek, idősek, szakemberek. 

 
Idősek II. 

Intézkedés címe: Közbiztonság növelése – kiemelt figyelem az egyedülálló idősekre 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élő idősek, és köztük az egyedülállók száma magas. Meg 

kell előzni a védekezni nem képes idősek ellen elkövetett lopások, 

garázdaságok számának növekedését 

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

Rövidtáv: Igényfelmérés, tájékoztatás a rendelkezésre álló lehetőségekről, 

a helyi polgárőrcsoport ismertetése a problémával 

Középtáv: a veszélyeztetett ingatlanok környékén a járőrtevékenység 

intenzitásának növelése 

Hosszútáv: veszélytérkép aktualizálása, folyamatos figyelem, szükség 

esetén 

polgárőri beavatkozás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Nyilvános fórum szervezése az idősek megszólításával és a helyi 

polgárőrcsoport részvételével 

2. „Veszélytérkép” rajzolása, beépítése a járőrszolgálat útvonaltervébe 

3. „veszélytérkép” folyamatos aktualizálása, folyamatos járőrözés 

Résztvevők és 
felelős 

helyi polgárőr csoport, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat 

Partnerek helyi polgárőr egyesület, idősek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövid távú: 2013. szeptember 30. 

2. Középtávú: 2013. december 31. 

3.Hosszútávú: 2018.12.31. 

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

Eredményességi mutatók: fórumon részvevők száma, veszélytérkép 

elkészülte, megakadályozott bűncselekmények száma 

Dokumentáltság: fórum emlékeztetője, jelenléti íve, veszélytérkép,  

járőrszolgálat dokumentumai 

Fenntarthatóság: helyi polgárőr csoport aktivitása, önkormányzat 

koordináló tevékenysége 
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Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: helyi polgárőri aktivitás csökkenése 

Csökkentés: probléma fontosságának kommunikációja, anyagi támogatás 

Szükséges erőforrások humán, technikai, pénzügyi 

Idősek Szükséges 
erőforrások 

önkormányzati forrás, EU-s pályázati lehetőségek; 

 
 
Fogyatékkal élők  

Intézkedés címe: 
Adatgyűjtés és adatbázis létrehozása 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs megfelelő adatbázis a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan (elsősorban foglalkoztatás, képzettség területén) 

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

Cél: Létrejön egy hatékony adatbázis a HEP-re épülve, mely segítségével  
jövőben zökkenőmentesen lehet vizsgálni az esélyegyenlőség alakulását a 
településen. 

1. Működőképes adatbázis, a problémák feltárása, beazonosítása 
2. Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra beavatkozás 

tervezése és végrehajtása 
3. Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra beavatkozás 

tervezése és végrehajtása, naprakész adatbázis létrehozása 
 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Települési szintű felmérés 
Adatbázis létrehozása 
Adatbázis frissítése 

Résztvevők és 
felelős 

Háziorvos, szociális gondozó 
Felelős: polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat 
 

Határidő(k) pontokba szedve 
1. 2014.12.31. 
2. 2016.12.31. 
3. 2018.12.31. 

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

Létrejön egy olyan hatékony adatbázis a HEP-re épülve, mely segítségével a 
jövőben zökkenőmentesen lehet vizsgálni az esélyegyenlőség alakulását a 
településen.  
Dokumentáltsága: 
Az adatbázis önmagában megvalósítja a dokumentálást. 
Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a dokumentáltságot, 
hirdetések, média bevonása 
Középtáv: Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 
foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget szerzők számának 
pozitív irányú változása. 
Hosszútáv: Naprakész, hiteles adatokkal rendelkező adatbázis 
Fenntarthatóság:  
Az adatbázis fenntarthatóságának legfontosabb kritériuma a folyamatos 
adatfeltöltés  a naprakész, megfelelő háttérrel i rendelkező  információk 
érdekében 
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Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

 Alacsony adatszolgáltatási hajlandóság 

 Megfelelő anyagi erőforrás hiánya 

 Kockázatcsökkentés eszközei 

 Széleskörű kommunikációs és médiakampány 

 Pályázatokon történő részvétel 
 

Szükséges erőforrások 

Pénzügyi források és technikai eszközök 
Pályázati forrás 
önkormányzati költségvetés (számítógép papír, nyomtató, festék) 
humán erőforrás 
önkormányzati dolgozók 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez Ezt a táblázatot a szoftver generálja - csak akkor, ha a 6. pontban feltöltésre kerültek az intézkedések! 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           



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 
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A A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Nyilvánosság 

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

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

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  
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- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

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. 
 
 
 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Az Ináncs község Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
III. Ezt követően Ináncs község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és /2016. (II.18.)számú határozatával elfogadta.



 


