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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29.  

napján tartott üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián  polgármester 

    Négyesi Bernadett        alpolgármester 

    Galuska Balázs                     képviselő (18 óra 15 perctől) 

 Solymosi Konrád Ferenc  képviselő 

    Szolnoki Csaba                     képviselő (17 óra 55 perctől) 

    Telekes Józsefné                   képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla     jegyző 

 

Hiányzik:   

    Orliczki Attila                         képviselő 

 

    

Meghívottként jelen van:       
               Telekes Antalné             Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi  

                                                         Önkormányzat elnöke      

 

 

                                       

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1.) Közmeghallgatás 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

2.) A helyi esélyegyenlőségi terv elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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3.)  Beszámoló a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról  

Előadó:  dr. Hegyközi Béla jegyző 

 

4.) A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla jegyző 

 

5.) Az alpolgármester illetményének megállapítása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

6.) A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

7.) Adórendeletek felülvizsgálata 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

8.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

  
A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 4 igen szavazattal elfogadta.  

 

1.) Napirendi pont: Közmeghallgatás 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester megállapítja, hogy a közmeghallgatáson a lakosság részéről két fő 

jelent meg. A közmeghallgatás során a megjelentek részére a felszólalás jogát érkezési sorrendben 

biztosítja. 

 

Eszlári István: 

Az egyház részéről szeretnék köszönetet mondani az egész éves segítségért sz önkormányzat 

részére. Autót és embert is biztosított az önkormányzat a felújítási munkálatokhoz. A bejárat még 

nincs kész, de jövőre befejezzük. Úgy érzem a hivatal segítette az egyházat. 

Szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a Szent Család kerüljön kifaragásra. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Milyen méretben? 

 

Eszlári István: 

Teljes, nagy élethű méretben. 

Lehetne padokat is csináltatni a templomba. Korábbi időkben készültek úgy is a padok, hogy egy-

egy család csináltatott egy-egy padot. Lehetne így is. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Mindenki ugyanolyan padot csináltasson? 

Eszlári István: 

Egy típust kellene. 

A faragási munkálatokat Kisgyőrben el lehetne végeztetni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő:  

Minden évben van fafaragó tábor, ennek keretében is meg lehetne csinálni. 

 



 3 

Telekes Józsefné képviselő: 

Bükkszentkereszten nincs senki aki vállalná? Galuska Antal? 

 

Eszlári István: 

Répáshután van Bihari Gyuri, de még nem csinált ilyet. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Galuska Antal már nem igazán vállal ilyet. 

Három külön alak lenne? 

Ahol tud ott segít az önkormányzat, adunk alapanyagot, munkaerőt. 

 

Eszlári István: 

Igen, három külön alak lenne. 

Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. 

 

 

Takács László: 

A rendezési terv módosításával kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni. Több levelet írtam, de nem 

kaptam választ. 2017-ben is jeleztem a problémám a közmeghallgatáson. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Az nem a közmeghallgatás volt, hanem egyeztetés a rendezési tervről. A módosításnak konkrét 

célja volt akkor, önkormányzati pályázatok miatt volt szükséges, az egyeztetés az ezekre a 

módosításokra vonatkozott, más területeket akkor nem érintett a módosítás. Viszont mivel akkor ott 

megjelent, mondtam, hogy a fórum lezárását követően beszélhetünk általánosságban is más 

területeket érintően. 

2018 végéig kellene új szabályozási tervet alkotnunk, de a települések 95%-a nem kezdte el. 

Egyéni kérelmeket nem tudunk figyelembe venni, mindig az adott területet érintően a tulajdonosok 

többségének akarata meghatározó. 

 

Takács László: 

Ki fog kártalanítani engem? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Amikor az út hivatalosan kitűzésre kerül és valamelyik tulajdonos tulajdonjoga sérül, akkor 

kártalanítva lesz. 

 

Takács László: 

Korábban már sok földet buktam, ezt szeretném rendezni most. Öt év múlva át fognak kerülni a 

földek az önkormányzat tulajdonába. Ki fog kártalanítani. Vannak olyan földek is ahol a telek 

nagyrésze eltűnik az út miatt. 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Ez a szabályozás nem így van. Ha az út le lesz jegyezve, akkor az önkormányzat fogja kártalanítani 

a tulajdonost. 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Az út Laci bácsiért van. Ki fogja használni? 

 

Takács László: 

Nekem két méteres út is elég lett volna. 
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Jámbor Flórián polgármester: 
Amikor módosítva lesz a teljes rendezési terv akkor felül fogunk vizsgálni minden javaslatot. 

 

Szolnoki Csaba képviselő 17:55 perckor megérkezik az ülésterembe. 

 

Eszlári István és Takács László 18:00 órakor elhagyják az üléstermet. 

 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Szeretném most a közmeghallgatás keretében megköszönni az önkormányzat támogatását és 

segítőkészségét, a képviselő-testület tagjainak a segítségét. Szeretném megköszönni az 

autók alkalmankénti biztosítását, az énekkar szállítását. Szeretném megköszönni az idősek 

napi támogatást az idősek nevében is. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Köszönöm én is az együttműködést. 

 

Galuska Balázs képviselő 18:15 pereckor megérkezik az ülésterembe.   

 

 

2.) Napirendi pont: A helyi esélyegyenlőségi terv elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester ismerteti Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Helyi 

Esélyegyenlőségi tervét az alábbiak szerint: 
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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 

 

BEVEZETÉS 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

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

település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 

Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 

különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

BÜKKSZENTKERESZT BEMUTATÁSA 

 

Földrajzi elhelyezkedése, története 

Bükkszentkereszt (régi nevén: Újhuta) község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Bükk 

hegységben található. 600 m átlagmagasságban fekvő község, Magyarország egyik legmagasabban 

elhelyezkedő települése. A község a Bükk hegység – mely az Északi-középhegység legtöbb 

helységétől eltérően nem vulkáni eredetű kőzetekből épült föl - keleti részén, a Miskolc és Eger 

közötti úttól néhány kilométerre található 

Bükkszentkereszt megközelítése: Budapestről autóval az M30-as autópályán vagy a 3-as főúton 

érhetjük el Miskolcot. Bükkszentkereszt Miskolcról Lillafüred, vagy Bükkszentlászló érintésével 

közelíthető meg. Egerből Felsőtárkányon keresztül, szép hegyi úton juthatunk Bükkszentkeresztre. 

 

A község tulajdonképpeni alapítójának Simonides Jánost, az üveghuta egyik bérlőjét tekinthetjük, 

az alapítás évének pedig 1755-öt; az első bérlő Sztraka Ferenc volt. A hutában főleg szlovák és 

ruszin munkások dolgoztak.  

Újhután egy időben csak szlovákok laktak; a lakosság egy része ma is szlovák anyanyelvű.  Az itt 

dolgozókat nem uradalmi szolgáknak, hanem szakmunkásoknak tekintették, és ezt a jogukat a 

szepesi magyar királyi kamara meg is erősítette.  

Az üveghuták révén létrejött települések közül a legnagyobb Újhuta volt. Az 1790-es években már 

274 fő élt a községben. Az 1939. évi adatok szerint lakóinak száma 1536 fő. Az első lakóépületek 

az üveghuta környékén létesültek és fából épültek. Simonides hamar felismerte, hogy ha azt akarja, 

hogy a település bővüljön és fennmaradjon, gondoskodni kell a lakosság lelki gondozásáról is. 

Ennek érdekében 1778-ban egy fakápolnát építtetett saját költségén és mellé egy paplakot fából. 
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Miután a fakápolna összedőlt, 1800. március 3-án - lerakták az új kőtemplom alapját és egy év 

múlva, 1801. húsvét vasárnapján megtörtént a Szent Kereszt Felmagasztalása névre történő 

felszentelése. A templom barokk jellegű.   

  Mivel a településen többnyire csak szlovákul beszéltek (magyarul a tanító sem tudott), a mai 

Szlovákia területéről, Homonnáról egy nyugdíjas ferences rendi papot hozatott, akinek teljes 

ellátásáról maga gondoskodott. Emellett bérbe vette az uradalom kocsmáját és a hutával szemben 

lévő domb aljában kuglipályát is építtetett. Ezek a tényezők biztosították a település fennmaradását 

és fejlődését, ezekre az alapokra épült a Bükk hegység egyik üdülőhelye, a mai Bükkszentkereszt.  

 

Az üveggyártáson kívül művelt mesterség volt a faszén- és mészégetés. A két ősi mesterség közül a 

faszénégetés Répáshutára tevődött át, még a községben a mészégetés honosodott meg. A 

mészégetés ma már nem nyújt megélhetést.  A hagyományos foglalkozások elvesztették gazdasági 

jelentőségüket, hiszen a településen a szénégetés és fuvarozás megszűnt, a mészégetéssel sem 

találkozunk.  

A település 1940. február 16-án vette fel a Bükkszentkereszt nevet. 1949-ben villamosították. A 

vezetékes vízhálózatot 1969-ben építették ki. Ugyanebben az évben 180 üdülőtelket parcelláztak ki. 

1970-ben építették meg a kisdéli sífelvonót; a következő évben a falut a 1026/971. 

kormányhatározat országos jelentőségű üdülőterületű községgé nyilvánította. 1973-ban 

megépítették az orvosi rendelőt; megnyílt az orvosi tanácsadó szolgálat. Higanygőzlámpás 

közvilágítását két ütemben (1973, 1986) építették ki. 1980-ban új, 50 gyereket befogadó óvodát 

építettek. 

1984-ben a temetőben ravatalozót építettek. 

A falut 1985-ben kötötték be a vezetékes telefonhálózatba. 1987-ben nyílt meg a napközis étterem. 

Ugyanebben az évben építették meg az iskola tornatermét is. 
A lakosok többsége korábban vendéglátással foglalkozott, a helyi vállalkozók közül a Pharmaherb Kft ad a 

legtöbb lakosnak munkát.  

A település lakóinak nagy része Miskolcra jár be dolgozni, mivel helyben kevés a munkalehetőség. 

A rendszerváltás előtt nagy számban biztosított munkahelyet az itt lakóknak a Miskolcon üzemelő 

vasgyár, illetve gépgyár. Ezek folyamatos leépülése illetve végül megszüntetése több család 

megélhetését negatívan befolyásolta. Jelentős azoknak a száma, akik valamilyen szociális ellátásban 

részesülnek.  Mind többen próbálnak a fejlődő idegenforgalomból megélni, ezért az utóbbi években 

számos magán- illetve kereskedelmi szálláshely létesült.  

 

Bükkszentkereszt szlovák nemzetiségi falu, önálló nemzetiségi önkormányzattal. A településen a 

lakosságnak 72%-át magyar, a 28%-át szlovák nemzetiséghez tartozó emberek alkotják.   
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  Itt található a „Boldogasszony köve”, vagy „Mária Kövek”, amelyeknek a közvélemény szerint 

gyógyító ereje van. Sokan fölkeresik a köveket a falu határában, eltöltenek 1-2 órát a kövek között, 

és állításuk szerint gyógyulnak.  

 

 

 

Bükkszentkereszt természeti környezete 

Bükkszentkereszt a Somos-bérc (673 m), a Kis-Dél (665 m), a Felső-Bagoly-hegy (680 m), a 

Galuzsnya-tető (676 m) és a Nagy-Ivács (711 m) hegyek által körülzárt völgykatlanban helyezkedik 

el. A völgykatlannak egyetlen lefolyása egy időszakos vízfolyás, mely a Bagoly-hegy és a 

Galuzsnya-tető között Dél felé távozik.  

A község szűkebb térségében állandó felszíni vízfolyás 

nincs, azonban forrás is csupán kettő akad (Hősök forrása és az Orosz-kút). A mészkőből álló 

térszíneken gyakran akadhatunk karsztos jelenségekre (víznyelők, töbrök, kisebb barlangok). 

Különösen szép szirtként magasodik a község fölött - pompás kilátást nyújtva ezzel - a Kis-Ivács 

kipreparálódott mészkő csúcsa.  

A domborzati viszonyok a települést észak felől valamelyest védik a hideg szelektől. A fekvésnek 

köszönhetően a hőmérsékleti viszonyok viszonylag mentesek a szélsőségektől. Az átlaghőmérséklet 

július és augusztus hónapokban nem lépi túl a 18 C°-ot, a leghidegebb januárban és februárban 

pedig a -8 C°- ot. A hóréteg vastagsága januárban és februárban elérheti a 40-50 cm-t, melynek 

köszönhetően a község - Bánkút mellett - a téli sportok egyik kedvelt hazai központja. 

Érdemes még megjegyezni, hogy a térség triász üledékei és vulkanitjai leginkább a Déli-Alpok és a 

Dinári-hegység triász kőzeteihez hasonlítanak, azokkal való egykori tengeri ősföldrajzi 

összeköttetésre utalva.  

 

A község magaslati fekvése a bükkösök megjelenésének kedvez. Igaz, ez még nem a montán 

bükkösök világa, de a hűvös északias kitettségű lejtőkön ez is megjelenik. Erdeink igazi 
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jellegzetességei a gyertyános-bükkösök, melyekben megfigyelhetők a kőrisek, juharok, szilek, s 

kisebb foltokban a telepített erdei-, luc- és vörösfenyők.  

 

Demográfia bemutatása 

Bükkszentkereszten a lakónépesség száma jelenleg 1123 fő.  

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2013 1 207   

2014 1 206 100% 

2015 1 179 98% 

2016 1 164 99% 

2017 1 123 96% 

 

Forrás: Teir, KSH-TSTAR 
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők 

és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301) 588 598 1 186 49,58% 50,42% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     37 % 

0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 65 88 153 5,48% 7,42% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 13 15 28 1,10% 1,26% 

18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 319 354 673 26,90% 29,85% 

60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 56 55 111 4,72% 4,64% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 135 86 221 11,38% 7,25% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma 19 12 -7 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 18 10 -8 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 20 7 -13 

Összesen 57 29 -28 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
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Ez a táblázat azt jelzi, hogy 100 fő 14 alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az indexből látható, hogy a 

népességszerkezet kor szerint elöregedő, ami azt mutatja, hogy az idősebbek fokozottabb ellátására van 

szükség.  Az adatok azt mutatják, hogy ez a tendencia 2010-től kissé kezd megfordulni, bár még mindig 

nagyon magas. Az elöregedés Magyarország minden régiójában jellemző probléma, de összehasonlítva az 

észak-magyarországi régió összesített adataihoz mérten is magas az öregedési index. Az észak-

magyarországi régióban 2011-ben az öregedési index mindössze 111,5 %-os volt, Bükkszentkereszten ez az 

index 2011-ben 150, 4 %, ami azt mutatja, hogy a lakosság körében országos adatokhoz mérten is jelentős a 

65 év felettiek száma. Az esélyegyenlőségi tervnek tehát fontos része az idősek problémáinak elemzése.  

 

A fenti tendencia részben azért csökkenhet, mert a Bükkszentkereszten az utóbbi két évben növekedett a 

bevándorló családok száma. Ezt az alábbi táblázat adatai mutatják.  
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A településre vándorlás annál is inkább jelentős, hiszen a lakosságszám számottevően az évek alatt nem 

változott jelentősen, annak ellenére, hogy a természetes szaporodás évek óta negatív tartományban van. 

Az utóbbi években a településre történő bevándorlások száma jelentősen növekedett, összevetve észak-

magyarországi régiós adatokkal, ahol például 2011-ben a bevándorlások egyenlege -5,2. Ez azt mutatja, 

hogy a település vonzó lakhelyül szolgál az ide beköltözők számára.  

 

Az elmúlt 2 évben jellemző, hogy több kisgyermekes család választotta lakhelyül Bükkszentkeresztet.  

Ennek köszönhető, hogy a születések számától és a halálozások számától függetlenül a lakosságszám 

számottevően nem csökken. Általánosságban elmondható, hogy jól szituált, átlagos jövedelemmel 

rendelkező családok költöznek a településre.  

 

Az alábbi táblázat a természetes szaporodásról mutat képet. Ez országos szinten negatív tartományban van, 

ez alól csak a Közép-Magyarországi régió jelent kivételt. Az Észak-Magyarországi régió átlagos adataihoz 

képest valamivel több a természetes szaporulat, tekintve, hogy 2011-ben Észak-Magyarországon a 

természetes szaporulat -10,2 volt.  
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Nemzetiség 

 

 Lakosságának 72%-a magyar, 28%-a szlovák nemzetiségűnek vallja magát a népszámlálás adatai szerint. Az 

idősebb lakosság egy része ma is szlovákul (tótul) beszélget egymással.  A fiatalok közül van, aki nem beszéli 

jól a nyelvet, de megérti.  

Bükkszentkereszt szlovák nemzetiséghez tartozónak valló lakossága ugyanolyan életkörülmények között él, 

mint a községben élő, magát csak magyarnak valló lakosság. Lakáskörülményük nem a nemzetiséghez való 

hovatartozás függvénye. Minden család vagy komfortos, de leginkább összkomfortos lakásokban él. 

Ugyanolyan orvosi ellátásban részesülnek, mint a többség. Bükkszentkereszten szlovák nemzetiségi iskola 

és óvoda működik, tehát minden gyermek részére adott a lehetőség a nemzetiségi oktatás igénybevételére. 

Foglalkoztatási mutatók szempontjából sem lehet megkülönböztetni a nemzetiségi és nem nemzetiségi 

lakosságot. 

 

A településen évtizedek óta működik a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, mely 4 

képviselőből áll. A településen számos kulturális rendezvényt bonyolítanak le, jelentős a hagyományok 

őrzésére irányuló tevékenységük. Minden tanévben támogatást nyújtanak a helyi általános iskola 

tehetséges tanulóinak, a középfokú szlovák intézményekben továbbtanuló diákoknak, nemzetiségi 

óvodának, hagyományőrző klubnak, a szlovák énekkarnak, és a diákok sporttevékenységét szervező 

egyesületeknek.  

 

Értékeink, küldetésünk 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára biztosítsa a 

közszolgáltatásokat, illetve biztosítsa a mélyszegénységben élők, a fogyatékkal élők, az idősek, a nők és a 

gyermekek esélyegyenlőségét az élet minden területén.  

Az esélyegyenlőségi program a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportjaira irányul, akik 

számára a sikeres élet és a társadalmi integráció, a községet célzó fejlesztések és beruházások ellenére is 

korlátozottak vagy nem elérhetők.  

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. A helyi önkormányzatnak rövid és hosszútávon is 

érdeke, hogy mindenkinek esélye legyen a foglalkoztatásra, az egészségügyi és szociális ellátásokra attól 

függetlenül, hogy nő vagy férfi, fogyatékkal élő, vagy származása szerint hova tartozik.  

Ennek érdekében az önkormányzat megalkotja az esélyegyenlőségi programját, mely tartalmazza a 

helyzetelemzéshez szükséges adatokat, illetve a feladatok meghatározását és ütemezését.  

A helyi önkormányzat jelenleg igen nagy figyelmet fordít a kisgyermeket nevelő családokra és az idősekre 

egyaránt. Az elmúlt években számos helyi rendelet is született ezen csoportok támogatására.  

Az esélyegyenlőségi programmal szélesíteni kívánja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

felzárkózását.  

Ez nem csak azért fontos, mert ma már követelménnyé vált, hanem azért is, mert a helyi közélet szereplői 

és döntéshozói felismerték, hogy szükség van hátrányokat kompenzáló intézkedésekre.  

 

 

CÉLOK 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
 A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 

helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 

tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 

kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 

munkacsoportokat. 
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Helyzetelemzés 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 

elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

 

 

 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

Az Ebktv. 2010. május 1-én hatályba lépett 63/A §-a rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programról. 

Ennek értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot dolgozott ki, melyet Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-

testülete a 67/2012 (XI. 29) számú határozatával fogadott el.  

Az esélyegyenlőségi program foglalkozik a gyermekek, a nők az idősek és a fogyatékkal élők 

esélyegyenlőségével. Megfogalmazza az azonnali intézkedést igénylő feladatokat, a közép-és hosszú távú 

feladatokat.  

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a korábbi években jelentős összegű pályázati támogatást 

nyert a közoktatási infrastruktúra fejlesztésére, amely elengedhetetlen követelménye volt a helyi 

általános iskola fejlesztésének. 

 

PÁLYÁZATAINK: 

 

TTP-KP-1-2018/1-000357 Népi kulturális programok és hagyományőrzés 

Bükkszentkereszten és Dernőn 

 

A pályázat fő célja a magyarországi és a határainkon túl élő magyarság kapcsolatainak ápolása, a 

magyarságtudat erősítése, hagyományainak ápolása testvér-települési együttműködéseken keresztül. 

A magyar hagyományok megőrzése jegyében a projekt keretében a magyar népi kultúrát és 

hagyományokat népszerűsítő rendezvények kerülnek megrendezésre, melyek többek között a népzenei és 

gasztronómiai kulturális tapasztalatcserére fókuszálnak. Bükkszentkereszten a Gombafesztivál 

támogatására koncentrálódik a pályázat. 

 

Sportpark kivitelezése a Nemzeti Szabadidős – Egészség  Sportpark Program keretében 

Bükkszentkereszt községben 

 

1 db. B típusú sportpark létesítése melyet ingyenesen bárki, korlátozás nélkül használhat. A Sportpark a 

Lillafüred felőli településkapu mellett található játszórét szomszédságában kerül megépítésre a „B” típusú 

létesítmény. A sportpark fő funkciója a felnőttek, nagyobb gyermekek, illetve a korai nagyszülők részére 

kíván testedzési lehetőséget kínálni a kisgyermekek szabadidő eltöltése idejére, továbbá az ifi táborban a 

vendégek szabadidő eltöltésének színvonalát kívánja bővíteni. 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Önkormányzati épületek, energetikai korszerűsítése 

Bükkszentkereszt, Tiszatarján, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály településeken 

 

A helyi Általános Iskola épületének megújítása, modern, energia hatékony kivitelezéssel, melynek során a 

régi fa nyílászárók cseréje és homlokzati hőszigetelése valósul meg. 

A település önkormányzata pályázatot nyert az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

körében, melynek során a bükkszentkereszti Általános Iskola épületének a nyílászáró cseréje, továbbá 

hőszigetelési munkájának elvégzésére kerül sor. A szerződés továbbá magába foglalja az Iskola 

Tornatermének a felújítását is. 
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EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és 

térségében 

 

A projekt egyértelmű célja a munkahelyteremtés, melyet szakember által végzett kompetencia felmérés 

előz meg. A felméréssel érintett személyek munka világába történő visszavezetése, work-shoppok 

szervezése. A projekttel érintett további területek, a községben val mozgás kultúra fejlesztése, ifjúsági, 

csapatsportok szervezése edzői közreműködéssel. Közösség, szervező alkalmazása a különböző programok 

megvalósítása érdekében. Egészségügyi szűrés, védőnő által szervezett tanácsadások. Gyermektáboroztatás 

szervezése pedagógusok kíséretében. 

A helyi kulturális élet támogatása, rendezvényszervezés. 

 

EFOP-1.2.1-16-00381 Közösen a családok jövőjéért 

 

A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, 

csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása. Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos 

tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása, családi közösségépítő programok szervezése.  

Mindezek megvalósítása érdekében különböző életmódbeli, életviteli tanácsadások szervezése, szakember 

irányításával, fiatalok szülőkkel, illetve kortársakkal való kommunikációját segítő foglalkozások. 

Szívességcsere megszervezése. Fő eleme a pályázatnak a generációk közötti szakadékok csökkentése és a 

családokat összefogó közösségek és külső- nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó 

szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet 

nyújtó, önkéntes alapon szerveződő megoldások megvalósítása. 

 

Ezek a programok is jól mutatják, hogy Bükkszentkereszt mennyire törekszik minél inkább vonzó, 

a mai követelményeknek megfelelő településsé válni mind az oktatás, mind az idegenforgalom 

területén.  

A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz az esélyegyenlőségi program 

megléte. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata továbbra is szeretné a külső forrásokat 

megteremteni a község fejlesztésére, ezért elhatározta, hogy az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőségről szóló törvény alapján esélyegyenlőségi programot fogad el.   

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Az önkormányzat a kötelező faladatok közül az alábbiakat látja el társulás keretein belül: 

 A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által látja el az önkormányzat a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatokat.  

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által látja el a házi segítségnyújtás 

feladatait.  



 21 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 

feladatellátási szerződés útján látja el az önkormányzat 2018. január 1. napjától.   

Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjaként az önkormányzat. A társulás 

szervezeti kereteket biztosít az önkormányzatok kapcsolatrendszerének és együttműködésének a 

területfejlesztési feladatok terén.  

  

Bükkszentkereszt és Répáshuta Önkormányzatának Képviselő-testületei Bükkszentkereszti Közös 

Önkormányzati Hivatal hoztak létre 2013. március 1. napjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény 85 § (10) 

bekezdésében foglalt lehetőséggel élve kezdeményezte a közös önkormányzati hivatal létrehozását. 

  

A fentebb ismertetett törvény lehetőséget biztosított a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, hogy 

–megfelelő kezdeményezés esetén- engedélyezze közös önkormányzati hivatal létrehozását ott is, ahol a 

hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek a népszámlálás során regisztrált aránya 

településenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések lakosságszáma meghaladja az 1 500 főt.  

A legutóbbi népszámlálás adatai alapján a szlovák nemzetiség aránya Bükkszentkereszten 28,1 %, 

Répáshután 57, 2 %. A két község lakossága szlovák nemzetiségi gyökerei folytán több évszázada szoros 

kapcsolatban álltak, egy közösséget alkotnak.   

 

A közös hivatal engedélyezésének és létrehozásának jelentősége abban rejlik, hogy a településen 

élő szlovák nemzetiségű lakosság esélyegyenlőségét rendkívül előnyösen befolyásolta, hogy a két település 

megkapta annak a lehetőségét, hogy a korábban körjegyzőséget alkotó települések közös hivatalt 

tarthassanak fenn. Ez a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzéséhez, anyanyelvük ápolásához, 

közösségi jogaik széleskörű terjesztéséhez hozzájárul.  

 

A közszolgáltatások a településen nagyrészt elérhetőek.  A településen működik óvoda, családi 

bölcsőde, iskola, házi orvos, védőnő, fogorvos, de gyermekorvos nincsen.  

 

2.3. A települési önkormányzat rendelkezésre álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Mivel a községben nincs szegregált terület, nem élnek romák, a települési önkormányzatnak nincs a 

fent említett és képviselő-testület által elfogadott esélyegyenlőségi programon kívül olyan 

koncepciója, amely ezzel a témával foglalkozna.  

Nincsen nemekre érzékeny adatgyűjtés, amely befolyásolhatja a nők esélyegyenlőségét. Helyi 

szinten nincs adatgyűjtés az idősek esélyegyenlőségére vonatkozóan sem, mint ahogyan a fogyatékkal 

élőkre vonatkozó adatgyűjtés sincsen.  A településen nem élnek romák, és a mélyszegénységről is csak 

elvétve beszélhetünk. Lakhatási szempontokat figyelembe véve nem beszélhetünk mélyszegénységről, 

azonban jelentős azoknak a családoknak a száma, akik a nyugdíjminimum alatti jövedelemből élnek. A 
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jövedelmi viszonyok alapján azonban nem lehet reális képet adni, mivel nincsen arra vonatkozóan adat, 

hogy a szociális ellátásban részesülők közül mennyi a száma azoknak, akik valóban csak a szociális ellátásból 

élnek, és nincsen mellette más jövedelmük. A mélyszegénységről tehát nem rendelkezik az önkormányzat 

releváns adatokkal.  

 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

Bükkszentkereszten romák nem élnek.    Ettől függetlenül a lakosságszámhoz képest rendkívül magas az 

ápolási díjban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülő emberek száma, akik a nyugdíjminimum alatt 

élnek.  Mint fentebb említettem, erre vonatkozóan nem rendelkezik az önkormányzat adatgyűjtéssel.  

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A településen élők jövedelmi helyzetéről nincs releváns adat. Megállapítható, hogy a községben jellemző a 

minimálbéren foglalkoztatás.  A településen a szociális segélyezettek száma alacsony. Általánosságban 

elmondható, hogy az itt élő emberek munkaviszonnyal és keresettel rendelkeznek, ezért kirívó esetek a 

jövedelmi és vagyoni helyzettel kapcsolatban nincsenek. Az itt élők zöme saját tulajdonú családi házban él. 

A családi házak nagy része legalább komfortos, de legnagyobb számban összkomfortosak.  

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő piaci reintegráció 

 

 

A település foglakoztatását nagyban befolyásolta, hogy az 1990-es évekig Miskolcon a vasgyár, illetve a 

gépgyár jelentős számban foglakoztatta a bükkszentkeresztieket is. Miután az ipari termelés megszűnt, 

jelentős számban lettek munkanélküliek az itt foglalkoztatottak.   

 

Ennek ellenére elmondható, hogy napjainkban ez a tendencia már megváltozott.   Ezt alátámasztja az a tény 

is, hogy időskorúak járadéka jelenleg nem került megállapításra, mert a község lakói rendelkeznek annyi 

munkaviszonnyal, hogy mindannyian nyugdíjban részesülnek.  

 

A településen üdülőövezet is van, melyen 330 hétvégi ház található és 14 intézmény, illetve cégüdülő. A 

községhez három külterület tartozik: Rókafarm, Hollóstető, Rejtek. A külterületeken összesen 36 hétvégi 

ház és 6 intézményi és cégüdülő van.  

Ez is mutatja, hogy a település helyben foglalkoztatott lakosait az önkormányzat után a legnagyobb 

számban a kereskedelmi és vendéglátó szektor foglalkoztatja, s ez javítja a településen élők jövedelmi 

helyzetét az Észak-magyarországi régión belül. 
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Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az idegenforgalomból, a településen eltöltött 

vendégéjszakák után kifizetett adókból minél nagyobb jövedelemre tegyen szert. Az ifjúsági tábor 

üzemeltetése is munkaerőt igényel, és az ifjúsági tábor bevételei jelentősen növelik az önkormányzat 

bevételeit.  

Az idegenforgalom növekedése Bükkszentkereszten nagyrészt a kedvező természeti környezetnek 

köszönhető, azoknak a vendégeknek nyújt kellemes időtöltést, akik a település csendjéért és gyógyító 

levegőjéért jönnek a településre.  

Azonban az elmúlt időszakban igény merült fel arra, hogy a szabadidő eltöltéséhez más szolgáltatásokkal is 

hozzájáruljon a település.   

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 

 

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

száma 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő 

(TS 0804) 

Férfi 

(TS 0803)         
Összesen Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 414 437 851 22 5,3% 30 6,9% 52 6,1% 

2014 409 428 837 21 5,1% 28 6,5% 49 5,9% 

2015 398 427 825 16 4,0% 18 4,2% 34 4,1% 

2016 388 424 812 17 4,4% 16 3,8% 33 4,1% 

2017 389 425 814 18 4,6% 14 3,3% 32 3,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

54 49 34 31 25 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0 0 1 0 0 

% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 7 6 4 3 2 

% 13,0% 12,2% 11,8% 9,7% 8,0% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 7 8 3 4 3 

% 13,0% 16,3% 8,8% 12,9% 12,0% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 5 4 5 3 2 

% 9,3% 8,2% 14,7% 9,7% 8,0% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 6 6 4 1 1 

% 11,1% 12,2% 11,8% 3,2% 4,0% 

40-44 év (TS 1007) Fő 5 3 3 2 2 
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% 9,3% 6,1% 8,8% 6,5% 8,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 6 6 3 4 3 

% 11,1% 12,2% 8,8% 12,9% 12,0% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 6 5 3 2 1 

% 11,1% 10,2% 8,8% 6,5% 4,0% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 10 8 3 3 1 

% 18,5% 16,3% 8,8% 9,7% 4,0% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 2 3 5 9 10 

% 3,7% 6,1% 14,7% 29,0% 40,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti adatok megmutatják, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2013-ban volt a legmagasabb, azóta 

csökkenő tendenciát mutat. Ez köszönhető annak is, hogy a közeli nagyváros, Miskolc az elmúlt években 

gazdaságilag fejlődésnek indult. A bükkszentkereszti lakosok nagy része dolgozik a különböző üzemekben. A 

fenti adatok is azt támasztják alá, hogy ezek a munkalehetőségek főként a fiatalabb korosztály számára 

adnak lehetőséget, az 55 év felettiek között magasabb a munkanélküliek aránya.  
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya 

Év  

Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált munkanélküliek 

száma 

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma 

fő fő % 

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

2013 22 30 52 11 4 15 50,0% 13,3% 28,8% 

2014 21 28 49 7 3 10 33,3% 10,7% 20,4% 

2015 16 18 34 4 2 6 25,0% 11,1% 17,6% 

2016 17 17 34 3 1 4 17,6% 5,9% 11,8% 

2017 14 15 29 2 1 3 14,3% 6,7% 10,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az 55 év felettiek foglakoztatása az önkormányzat számára nagy probléma. A fiatal generációról 

elmondható, hogy magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint az idősebb korosztály.  A jelenleg 18-

29 éves korcsoportban mindenki rendelkezik szakképzettséggel. A településen a munkalehetőségek száma 

korlátozott, a jelenlegi fiatal generáció pedig túlképzett a helyben fellehető munkalehetőségekhez.  

Az elmúlt években tapasztalható volt az a tendencia, hogy diplomát szerzett fiatalok is csak a 

közfoglalkoztatás keretében tudtak munkaviszonyra szert tenni, 2018. évben azonban már ez nem jellemző.  

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottság 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában 

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

2001 85,0% 91,0% 15,0% 9,0% 

2011 92,0% 97,0% 8,0% 3,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

   

 

 

 

 

 

 

Településünkön az alacsony iskolázottság nem jellemző. Általánosságban elmondható, hogy az aktív korúak 

legnagyobb része rendelkezik legalább 8 osztályos végzettséggel. Továbbá a kivételhez tartoznak az értelmi 

fogyatékos emberek. A népesség nagy része rendelkezik valamilyen szakképzettséggel is.  Országos 

tendencia látható, mivel a népesség korösszetétele nagyban befolyásolja az iskolai végzettséget, hiszen az 

iskolai végzettség a fiatalabb korosztály körében magasabb. Ezt mutatja például az a tény is, hogy 

óvodáztatási támogatás nem került megállapításra, mivel a településen jelenleg nincsen olyan óvodás, 

akinek a szülője csak 8 osztályt végzett, ez igaz az általános iskolás gyermek szüleire is.   
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 

végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 54 0 0,0% 7 13,0% 47 87,0% 

2014 50 0 0,0% 6 12,0% 44 88,0% 

2015 35 0 0,0% 5 14,3% 30 85,7% 

2016 34 0 0,0% 3 8,8% 31 91,2% 

2017 29 0 0,0% 2 6,9% 27 93,1% 
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 Ebből az adatsorból is látható, hogy az aktív korúak között nem jellemző a 8 osztálynál alacsonyabb iskolai 

végzettség. A 8 osztályt végzettek száma is minden évben - arányaiban jóval kevesebb, mint a magasabb 

iskolai végzettségűeké. Az esélyegyenlőségi tervet ez annyiban érinti, hogy a településen nem szükséges 

olyan felnőttoktatás, mely a 8 osztály befejezésére irányul, sokkal fontosabbak azok az átképzések, melyek 

szakképzettséggel rendelkező felnőttek átképzésével foglalkoznak, hiszen az álláskeresők 93,1 %-ban 

rendelkeznek 8 általánosnál magasabb végzettséggel. A csak 8 osztállyal rendelkezők szinte kizárólagosan 

az 55 év feletti korosztályból tevődnek össze.  

 

Ennek következtében nincs olyan oktatási program a településen, amely a 8 osztály befejezésére irányul.  

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 

tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot 

eredményesen befejezte 

a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

 
Fő Fő % 

 2013 0 0 0% 

 2014 0 0 0% 

 2015 0 0 0% 

 2016 0 0 0% 

 2017 0 0 0% 

 Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásban 

(fő) - (TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2013 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 
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2014 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2015 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2016 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2017 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

 

 

A településen a fenti táblázatokban megjelölt felnőttoktatásban való részvétel nem jellemző. Ezt 

helyettesíti általában a munkaügyi központ által szervezett képzésekben, illetve az OKJ-s 

képzésekben való részvétel.  

 

   c) Közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatásnak nagy szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában. Az állástalanok számával 

összevetve elmondható, hogy részben pótolni tudja a hiányzó munkalehetőségeket. Az önkormányzat 

tapasztalatai szerint azonban a közfoglalkoztatás nem jelent perspektívát hosszú távon, mert a magasabb 

iskolai végzettségűek számára nem tud megfelelő munkalehetőséget biztosítani. A munkatevékenység 

jellegét tekintve, illetve a munkavégzés körülményeit tekintve a szerződéseknek megfelelő. Az 

önkormányzat figyelmet fordít a biztonságos munkakörülményekre is.   A közfoglalkoztatás eredeti célja 

azonban, mely szerint ezzel segítenénk a munka világába történő visszavezetést, nem feltétlenül teljesül. Ez 

a megállapítás arra alapozható, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők között mintegy 20 %-ra tehető 

azoknak a száma, akik évek óta csak ebben a formában dolgoznak, állást már nem is keresnek.      

A településen roma lakosság nincsen.  

 

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.) 

 
 

Az észak-magyarországi régió és a miskolci kistérség Magyarország gazdaságilag jelenleg fejlődő 

részéhez tartozik. A régió gazdasági élete korábban az ipari tevékenységre épült, mely a 

rendszerváltást követően szinte teljesen megszűnt. Az ipari szektor a kistérségen belül Miskolcról 

jelentősen eltolódott, mára azonban már ez kezd oldódni. Bükkszentkereszten mezőgazdasági 

termelésre nem alkalmas a klíma, ezért a lakosság a vendéglátás, falusi turizmus és a kereskedelem 

felé orientálódott. Ezt jelzi a kereskedelmi és magánszálláshelyek viszonylag magas száma. Az 

önkormányzat is ifjúsági tábor üzemeltetésével növeli a foglalkoztatottak létszámát.  

 

Az önkormányzat által tervezett beruházások sajnos csak részben teszik lehetővé a helybeliek 

foglalkoztatását, hiszen a beruházások egy részénél nincs a községben megfelelő szakképzettséggel 

és referenciával rendelkező vállalkozó.  

 

  

Az önkormányzat nem rendelkezik pontos kimutatással arról, hogy a helyi fiatalok milyen arányban 

vállalnak a település vonzáskörzetétől távolabb, vagy esetleg külföldön munkát.  
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Helyben nagyon kevés az álláslehetőség, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, ahol a közös 

önkormányzati hivatalnál köztisztviselői, illetve az oktatási intézményekben közalkalmazotti 

álláshelyek vannak.  

 

A község Miskolchoz fekszik a legközelebb, mely autóval nyári időszakban viszonylag rövid idő 

alatt (kb. 20 perc) közelíthető meg. A téli időszakban, illetve tömegközlekedési eszközzel a 

városközpont 50 perc alatt közelíthető meg. A buszjáratok menetrendje nem minden esetben 

biztosítja, hogy a munkavállalók Miskolcon munkát tudjanak vállalni, hiszen, ha helyközi 

közlekedést is igénybe kell venni, műszakkezdésre nem lehet tömegközlekedési eszközzel beérni. 

Továbbá bizonyos időszakokban nagyon ritka az autóbuszjárat, előfordulhat több órás várakozás is.  

A főváros Bükkszentkeresztről napi ingázással nem érhető el.  

 

A településen élők esélyegyenlőségét a munkába állás területén nagyban növelné a 

Bükkszentkereszt-Bükkszentlászlói út kiszélesítése, mely a nyári időszakban autóval járható, télen 

autóval nehezen lehet közlekedni rajta. Tömegközlekedési eszközzel egyáltalán nem 

megközelíthető. Lényegesen rövidebb ez az út, mint a jelenleg tömegközlekedés által használt 

Lillafüred felőli útszakasz. Ennek következtében az önkormányzat napirenden tartja a 

bükkszentlászlói út kiszélesítését és esetlegesen a tömegközlekedésre is alkalmassá tételét.  

 

A fenti körülmények miatt a lakosság 55 év feletti része igyekszik helyben vagy esetleg Miskolcon 

munkát vállalni. A becsült adatok szerint a kereső lakosság nagy része minimálbérért dolgozik. A 

nem bizonyítható fekete foglalkoztatás problémája is jelen van a településen.  

 

A munkaügyi központ számos eszközzel, átképzések, bértámogatás, vállalkozóvá válás támogatása 

-igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a munka világába.  

 

A foglalkoztatáspolitikai szempontból leghátrányosabb helyzetű rétegek sem kerülnek ki jelentős 

számban községünkben a munkaügyi központ regisztrációjából, de elmondható, hogy egy részük a 

közfoglalkoztatáson kívül már nem keres állást.  
 

A vállalkozások száma az elmúlt években már nem csökkent.  A vállalkozások számával összhangban van az 

önkormányzat által kivetett és befizetett iparűzési adó összegének emelkedése. Ebből feltételezhető, hogy 

a gazdasági válság hatására ugyan csökkent a vállalkozások száma, de a meglévő vállalkozások bevétele 

növekedett.  

A meglévő vállalkozások jellemzője, hogy általában egyszemélyes vállalkozások. A kereskedelmi és 

vendéglátó egységek mintegy felében csak a családtagok dolgoznak. Helyben a legnagyobb foglalkoztató az 

önkormányzat után a már korábban is említett Pharmaherb Kft, amely az egyetlen olyan munkáltató, ahol a 

felsőfokú végzettségűek is foglalkoztatva vannak.  

 

2018. évben az előző évekhez képest ismét növekedést mutat a vállalkozások száma, így az iparűzési adóból 

származó bevételek is.   

 

 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 
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elérhetőség 

átlagos 

ideje 

autóval 

autóbusz 

járatpárok 

száma 

munka-

napokon 

átlagos 

utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 

átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 

utazási 

idő 

vonattal 

Kerékpár úton 

való 

megközelíthetőség 

átlagos 

utazási idő 

kerékpáron 

Legközelebbi 

centrum 

 18 perc 11 50 0 0 0 0 

Megye-

székhely 

18 perc 11 50 0 0 0 0 

Főváros 130 perc 0 0 0 0 0 0 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, 

önkormányzat adatai     

  

 

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

a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

  

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a településen 
nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a vonzásközpontban 
van 

 - bértámogatás                                               

- 1. munkahely garancia 

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok a településen 
nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok a vonzásközpontban 
van 

 - bértámogatás                                               

- 1. munkahely garancia 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés a fiatalok, a 18-29 éves korosztály számára volt a legkevésbé 

hozzáférhető. Ennek egyik oka, hogy a településen sem a fiatalok foglalkoztatását, sem pedig a fiatalok 

munkaerőpiacra való átmenetét megkönnyítő program nincsen.  

A vonzáskörzetben a munkaügyi központ tájékoztatása szerint igénybe vehető a pályakezdőket 

foglalkoztató számára a bértámogatás, és az 1. munkahely garancia program.  

Mivel azonban a vonzáskörzetben is alacsony a betöltetlen álláshelyek száma, a fenti támogatásokat a helyi 

fiatalok elenyésző számban vették igénybe.   

Helyi adatgyűjtés azt támasztja alá, hogy a képzettségi szint nem felel meg a munkaerő-kínálatnak. Az egyik 

legnagyobb lehetőség itt az átképzésekben lenne.  

 

Az érintettek köre szívesen venne részt nagyobb számban a munkaügyi központ által szervezett 

képzéseken, az itt résztvevők száma azonban korlátozott.  

A szervezett képzések száma is korlátozott, továbbá az önkormányzat nem rendelkezik arra vonatkozóan 

adatokkal, hogy egy adott képzés elvégzése után milyen számban tesznek szert álláshelyre az álláskeresők.  

 

    

 

 

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

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a 

vonzásközpontban 
  

CNC marós         virágkötő                                          

mentőápoló       targoncavezető                                            

heggesztő 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

településen 
nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

vonzásközpontban 
  

állásközvetítés               

munkaerőkölcsönzés            önéletrajzíró 

műhely 

Helyi foglalkoztatási programok a 

településen 
  

hosszabb időtartamú országos 

közfoglalkoztatás 

Helyi foglalkoztatási programok a   hosszabb időtartamú országos 



 35 

vonzásközpontban közfoglalkoztatás 

Forrás: helyi adatgyűjtés   

 

A településen felnőttképzési program, illetve munkaerő-piaci szolgáltatás nincsen. A vonzáskörzetben is 

csak a munkaügyi központ foglalkozik munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, illetve felnőttképzéssekkel. A 

munkaügyi központ működtet önéletrajzíró műhelyt, állásközvetítést és munkaerőkölcsönzéssel is 

foglalkozik. A munkaerőpiaci szolgáltatásokat az álláskeresési ellátásban részesülők 100 %-ban igénybe 

veszik, ők azok, akik a településen a közfoglalkoztatási programok részesei is.  

 

Helyben a foglalkoztatási programok és munkaerőpiaci szolgáltatások hiánya jellemző, ezért a településen 

élő munkanélküliek számára nehezített a helyzetükből való kitörés.  

 

    g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

A helyi lakosság nagyon kis részét érinti a szegénység. Ez támasztják alá azok a tények, hogy jelenleg csak 

két gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben. 2013-ban még 47 gyermek részesült. 

gyermekvédelmi kedvezményben, 2018. évben már csak 2 gyermek.    Az önkormányzat nem rendelkezik 

adattal arra vonatkozóan, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megállapított rehabilitációs ellátások 

milyen összegben kerülnek folyósításra.  

A szegénységgel kapcsolatosan tehát nem rendelkezik helyi szinten adatokkal az önkormányzat. Mint már 

fentebb említettem, arról sincsen pontos adat, hogy a szociális ellátásban részesülők alkalmi munkából vagy 

egyéb forrásból is rendelkeznek-e jövedelemmel, és ha igen, milyen mértékben.  

 

Mivel 2018-ban is teljes körű a közfoglalkoztatás, nem lehet arról beszélni, hogy a mélyszegénységben vagy 

a szegénységben élők hátrányos megkülönböztetésben részesülnének. A településen nincsen roma 

származású, tehát ez nem szempontja az elemzésnek.  

 

Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013  0  0 
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2014  0 0  

2015  0  0 

2016  0  0 

2017  0  0 

Forrás: helyi adatgyűjtés  

 

 

       h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A foglalkoztatás területén nincsen a településen diszkrimináció.  

 

 

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

támogatások 

 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2013 851 3 0,4% 

2014 837 3 0,4% 

2015 825 6 0,7% 

2016 812 10 1,2% 

2017 801 9 1,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési 

járadékra 

jogosultak (TS 

1201) 

Fő Fő % 

2013 53,00 4,00 7,5% 

2014 52,00 3,00 5,8% 

2015 34,00 6,00 17,6% 

2016 32,00 11,00 34,4% 

2017 30,00 10,00 33,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A fentiek alapján látható, hogy az álláskeresési segélyben részesülők száma növekedett az elmúlt 2 évben. 

Ennek az az oka, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevő nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő emberek 

szívesen veszik igénybe a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, melyet akár 5 éven át is kaphatnak. Mivel a 

közfoglalkoztatottak között az 55 éven felüliek száma magas, minden évben akad olyan ember, aki a 

közfoglalkoztatás helyett ezt az ellátást választja.  

 

 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban a településen nem részesült senki. A településen 

azonban az emberek rendelkeznek annyi munkaviszonnyal, hogy részesüljenek álláskeresési segélyben.  

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők átlagos száma 2016. 

márc. 1-től  (TS 5401) 

(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők (TS 1401)  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési 

segély - TS 7015 negyedévek átlagában számolva) 

Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2013 0,00 0,00% 40,00 75,47% 

2014 0,00 0,00% 36,00 69,23% 



 39 

2015 0,00 0,00% 33,00 97,06% 

2016 0,00 0,00% 33,00 103,13% 

2017 0,00 0,00% 28,00 93,33% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Mint azt a táblázatok adatai is mutatják, az aktív korúak ellátása, illetve a rendszeres szociális segély   jelen 

van a településen élő alacsonyabb jövedelmű lakosság körében. Rendszeres szociális segélyezettek száma 

alacsonyabb, hiszen 2012-ben jogszabályváltozás következtében rendszeres szociális segélyt annak 

folyósítanak, aki a nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri. Korábban a rendszeres szociális segélyt az 55 év 

felettiek kapták, így 2012-ben jelentősen átalakult a településen a rendszeres szociális segélyezettek köre. A 

korábban rendszeres szociális segélyben részesülők mintegy fele életkora alapján aktív korúak ellátására 

lett jogosult.   

 

              

A táblázatok adatsoraiból kiderül, ha összevetjük a különböző ellátásokban részesülők és a regisztrált 

munkanélküliek számát, hogy az alacsonyabb jövedelműek körében meghatározóak a szociális segélyek, 

illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

 

 

2015. március 1. napjától hatásköri változás miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítását a 

járási hivatal gyakorolja.   

  

 

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. 

 

Bükkszentkereszt viszonylag pontos adatokkal rendelkezik a község infrastrukturális ellátottságával 

kapcsolatban. 

 

A településen szinte a teljes lakosság saját tulajdonú lakásában él, a komfortfokozat a vezetékes ivóvíz, 

csatornahálózat és villanyárammal való ellátottságra nézve 90%-os. A vezetékes gázzal ellátott lakások 

száma 50 %-os. 

 

A vezetékes gáz ellátásnál jelentős kiemelni, hogy a településen a propán-bután gáz központi tartályból 

látja el a települést. Ennek a fogyasztói ára jóval magasabb, mint a környező településeken elérhető 

földgázénak. Ennek következtében a helyiek fűtés céljára szinte nem is használják. Az önkormányzat hosszú 
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távú elképzelései között szerepel a lakóházak komfortosabbá tételének érdekében a vezetékes földgáz 

kiépítése a településen.  

 

 A fenti diagramm összeveti a település közművesítettségét kistérségi, megyei országos és régiós adatokkal. 

Egyértelműen kiderül, hogy a közművesítettség állapota meghaladja az országos a régiós és a megyei, 2008-

tól pedig a kistérségi szintet is.  

 

Mivel a településen élők saját tulajdonú lakásokkal rendelkeznek, az önkormányzat szociális 

bérlakásállománnyal nem rendelkezik. Mindösszesen 1 önkormányzati tulajdonú családi ház van.   

 

Bükkszentkereszten az úthálózat 90 %-ban szilárd burkolattal rendelkezik, szegregált lakókörnyezet nincsen. 

Két településrészből áll a község. Az egyik része a lakott terület, a másik pedig az üdülőövezet. Nem lakás 

céljára szolgáló lakhatásról az önkormányzatnak nincsen tudomása.  

A települést közúton 2 irányból lehet megközelíteni nyári időszakban Bükkszentlászló, illetve Lillafüred felől. 

Téli időszakban a bükkszentlászlói út nem alkalmas a közlekedésre.  

A települést a dél-borsodi falvakkal összekötő út az erdészet tulajdonában van, amely nem közút, 

használata korlátozott időtartamban és meghatározott fizetési kötelezettséggel vehető igénybe.  

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 

gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 

területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét.   

Bükkszentkereszten hajléktalanok nem élnek.  

A települési támogatásként adható lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 

rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

 

2016. évben 45, 2017. évben 85 háztartás részesült szociális célú tűzifában.  

 

2015. március 1. napjától hatályos a települési támogatásokról szóló helyi rendelet szintén tartalmaz 

lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó támogatást.   

 

A településen szegregátum nincsen. A település külterületein 3 család él, 2 család Hollóstetőn illetve 1 

Rókafarmon. A külterületeken élő családok lakásának komfortfokozatáról elmondható, hogy a vezetékes 

vízellátással és áramellátással rendelkeznek, csatornahálózattal, illetve vezetékes gázzal nem.   
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 Lakásállo-

mány (db) 

(TS 4201) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

Bérlakás 

állo-

mány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Szociális 

lakásállo-

mány (db) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

Egyéb 

lakáscélra 

használt 

nem 

lakáscélú 

ingatla- 

nok (db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye-

ket biztosító 

lakások 

száma 

2013 517 0 0 0 0 0 0 0 

2014 517 0 0 0 0 0 0 0 

2015 517 0 0 0 0 0 0 0 

2016 519 0 0 0 0 0 0 0 

2017 519 0 0 0 0 0 0 0 
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma 

Év 

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001) 

Összesen 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2013 56 0 

2014 40 0 

2015 41 0 

2016 46 0 

2017 49 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

 

 

 

A fenti táblázat adataiból is látszik, hogy veszélyes lakhatási körülmények a településen nincsennek.  

   A devizahiteleseket is érintő válságról az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal. Az elmúlt évek 

folyamán több esetben is érkezett megkeresés végrehajtóktól adósságrendezéssel kapcsolatosan, az 

önkormányzatnak azonban nincs tudomása olyan helybeli családról, aki eladósodást követő árverezés miatt 

vált volna hajléktalanná.  

  Arról azonban nem rendelkezik az önkormányzat adatokkal, hogy a lakosság tulajdonában lévő ingatlanok 

milyen összegű banki hitelekkel terheltek, illetve a lakosság körében milyen mértékű a közüzemi díj 

fizetésével kapcsolatos eladósodás.  
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

  Bükkszentkereszten szegregátum nincsen, és jelenleg a lakosság összetételét tekintve, illetve az ide 

települők vagyoni és jövedelmi helyzetét tekintve a jövőben sem valószínű, hogy ez a probléma jelentkezni 

fog a településen.  

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete – lakásállomány 

 

  

komfort nélküli 

lakások a 

belterületen 

komfort nélküli 

lakások a 

külterületen 

komfort nélküli lakások 

a nem szegregált 

lakóterületeken 

komfort nélküli lakások 

a szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 51 0 51 0 

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

10%       

  alapozással nem 

rendelkező lakások a 

belterületen 

alapozással nem 

rendelkező lakások a 

külterületen 

alapozással nem rendelkező 

lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

alapozással nem rendelkező 

lakások a szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

0%       

  szilárd falazattal nem 

rendelkező lakások a 

belterületen 

szilárd falazattal nem 

rendelkező lakások a 

külterületen 

szilárd falazattal nem 

rendelkező lakások a nem 

szegregált lakóterületeken 

szilárd falazattal nem 

rendelkező lakások a 

szegregált lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

0%       

  vezetékes ivóvízzel 

ellátott lakások a 

belterületen 

vezetékes ivóvízzel 

ellátott lakások a 

külterületen 

vezetékes ivóvízzel ellátott 

lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

vezetékes ivóvízzel ellátott 

lakások a szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 510 0 510 0 

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

100%       

  árammal ellátott lakások 

a belterületen 

árammal ellátott 

lakások a külterületen 

árammal ellátott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken 

árammal ellátott lakások a 

szegregált lakóterületeken 

száma (db) 495 0 495 0 

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

97,05%       
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  vezetékes gázzal ellátott 

lakások a belterületen 

vezetékes gázzal ellátott 

lakások a külterületen 

vezetékes gázzal ellátott 

lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

vezetékes gázzal ellátott 

lakások a szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 255 0 255 0 

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

50%       

  csatornával ellátott 

lakások a belterületen 

csatornával ellátott 

lakások a külterületen 

csatornával ellátott lakások a 

nem szegregált lakóterületeken 

csatornával ellátott lakások a 

szegregált lakóterületeken 

száma (db) 495       

aránya az összes 

lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

97,05%       

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis   

      

 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

A települési önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a helyi 

társadalom egészségtudományos beállítódásának formálásában nem vállal közvetlenül szerepet, de 

működteti az összes kötelező feladatként megjelölt egészségvédelemmel kapcsolatos szervezetet. 2018-

ban a településen 1 vegyes praxis működik a körzeti orvosi ellátásban, emellett egy védőnő és egy ápolónő 

tevékenykedik a településen.  

  

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2013 35 

2014 35 

2015 33 

2016 41 

2017 34 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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2015. március 1. napjától az 1993. évi III. törvény változásai miatt a méltányossági közgyógyellátás 

megszűnt, helyette az önkormányzat a gyógyszerköltségek kiadásához gyógyszertámogatást nyújt havi 

rendszerességgel az arra jogosultak részére.  

Az alanyi jogon adható közgyógyellátás igénylésének lehetősége hatáskör változása miatt átkerült a járási 

hivatalhoz.  

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők magasabb száma valószínűleg majd a 2018-as adatokban fog 

jelentkezni, mivel a hadiellátással alanyi jogon járó közgyógyellátási igazolványok kiadására nagy számban 

ebben az évben került sor.   

 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 

alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 

(TS 5902) 

Összesen 

2013 39 0 39 

2014 36 0 36 

2015 33 0 33 

2016 35 0 35 

2017 28 0 28 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az ápolási díjban részesülők száma a környékbeli településekhez képest magas. Az önkormányzat preferálja 

az idős, illetve a beteg emberek személyes gondoskodását.  

 

2013. január 1. napjától az ápolási díjat a járási hivatalnál kell kérelmezni, ahol alanyi jogon járó ápolási 

díjat, illetve fokozott ápolási díjat állapítanak meg. Bükkszentkereszten a 2015. március 1. napjától hatályos 

települési támogatásokról szóló rendelet alapján azonban méltányossági ápolási díj megállapítására nincsen 

lehetőség.  

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Az alapszolgáltatások közül a házi orvos és a védőnő naponta elérhető, a fogorvos hetente 2-3 

alkalommal.  

Biztosítottak az életminőség javítását és az egészségfejlesztést szolgáló intézkedések, a család és nővédelmi 

gondozás (családtervezés, fogamzás előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya 

gondozása), és az ifjúság egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása. 

Szakrendelés legközelebb Miskolcon érhető el, helyben kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás nem 

biztosított.  
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Egészségügyi szakellátásra vonatkozó 

adatok Összesen  Ellátás helye (i) 

A legközelebbi ellátás 

távolsága 

(amennyiben más 

településen történik) 

Kórházak száma 50 km-en belül 6 Miskolc, Eger,Kazincbarcika 30 

Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények 

száma  1 Miskolc 30 

Emlőszűrő-állomás 100 km belül 4 Miskolc, Eger 30 

Méhnyak szűrő szakrendelők száma 30 

km-en belül 3 Miskolc 30 

Fogyatékos személyek rehabilitációja, 

habilitációját biztosító intézmények 

száma  2 Miskolc 30 

18 évnél fiatalabb szülő nőkről nem vezetnek nyilvántartást, de az elmúlt 8 évben erre nem is volt példa.  

A prevenciós jellegű szűrések már nem kötelezőek, de ezeket Miskolcon minden évben többször is 

megszervezek a bükkszentkereszti lakosok számára is a szakrendelők. A koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez minden gyermek hozzájut részben helyben, részben a miskolci gyermekegészségügyi 

központban.  

A kötelező védőoltást minden gyermek időben megkapta, az elmúlt évtizedben ezzel nem volt probléma.  

Fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz szintén a miskolci szakrendelőkben lehet hozzáférni.  

A közétkeztetést Bükkszentkereszten a napközi otthonos óvoda konyháján biztosítja az önkormányzat. 

2017. évben 40 fő vett részt a szociális étkeztetésben. A közétkeztetésben egyre inkább teret hódít az 

egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése.   

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül a fentebb említett étkeztetést, a házi 

segítségnyújtást, és a családsegítés feladatait biztosítja az önkormányzat.  

 

A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az ongai társulással, míg a családsegítés 

feladatai a miskolci önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján ellátható.   

 

Hiányzik a településről az időseket napközben ellátó intézmény, továbbá nem megoldott a fogyatékos, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek helyi ellátása.  

 

A szolgáltatások nyújtásakor sem hátrányos megkülönböztetés, sem az egyenlő bánásmód 

követelményeinek megsértésére nem volt példa.  

 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 Bükkszentkereszten nincs roma kisebbségi önkormányzat, jelen van viszont a szlovák nemzetiségi 

önkormányzat, mely hosszú évek óta biztosítja annak lehetőségét, hogy a településen élő szlovák 

nemzetiségiek ápolhassák és megőrizhessék identitásukat, hagyományaikat.  
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A nemzetiségi önkormányzat támogatja a helyi szlovák nemzetiségi általános iskolát illetve óvodát, 

továbbá hagyományőrző klubot működtet. A településen minden évben megrendezésre kerül a nemzetiségi 

nap, melyre hivatalosak a környékbeli településeken élő szlovák nemzetiségi lakosok is.  

 

Az önkormányzat tisztviselői jártasak a szlovák nemzetiségiek esélyegyenlőségének biztosításában.  

 

Az elmúlt években nem fordult elő a településen szlovák nemzetiségieket ért feltételezhetően rasszista 

támadás.  

 

A helyi politika képviselői megnyilvánulásaikkal és döntéseikkel elősegítik a kisebbségeket védő 

alkotmányos jogok érvényesülését, ösztönzik a szlovák nemzetiségi önkormányzattal való hatékony 

együttműködést. Az önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott kulturális intézmények a szlovák 

nemzetiségi kultúrát, mint értéket mutatják be.  

 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

 

 
A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

 
beazonosított problémák 

 

 
fejlesztési lehetőségek 

 

munkahely hiánya Munkahelyteremtés, közfoglalkoztatás 

Nincs helyben elérhető felnőttképzés, amely a 
munkaerő kínálathoz igazodik 

Helyben elérhető felnőttképzés megszervezése 

  

  

 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
                        

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

demográfiai trendek stb.) 

 

A településen a 14 év alattiak száma 165 fő.   Ebből a 0-3 évesek száma 27 fő.   
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Jelentős az a tény, hogy míg országosan csökken a 14 éven aluliak száma, addig Bükkszentkereszten ez a 

helyzet kedvezően alakult. Míg 2008-ban 127 volt a 0-14 éves korúak száma, addig 2011-ben már 141. Ez 

nem a születések számának emelkedésével függ össze, hanem azzal a ténnyel, hogy a település vonzó 

lakhelyül szolgál a kisgyermeket is nevelő idetelepülő családok számára.  

Jellemzően a 6-14 év közötti gyermekek száma a legnagyobb.  

 

Az országosan kimutatható demográfiai trend azonban a településen is érvényesül, hiszen annak ellenére, 

hogy növekedett a gyermekek száma, a település elöregedő, hiszen az öregedési index  

A településen jellemző a gyermekvállalásra, hogy a családok általában egy vagy kettő gyermek nevelését 

vállalják. A három gyermeket nevelő családok száma nem jelentős, négy gyermeket összesen 1 család nevel. 

4-nél több gyermeket nevelő család nincs Bükkszentkereszten.  

 

 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 

helyzete   

 

Az alábbi táblázat adatai is mutatják, hogy a településen nincsen veszélyeztetett kiskorú.    azonban nem ad 

okot teljes mértékben örömre, hiszen a veszélyeztetettség olykor a jelzőrendszer jelzési kötelezettség 

teljesítésének hiánya miatt nem derül ki. Ez egyrészt abból adódik, hogy a település nagyon zárt, mindenki 

ismer mindenkit, ezért a problémák amíg csak kendőzhetők a családon belül maradnak. Másrészt pontosan 

a fenti zártság miatt a jelzőrendszer tagjai is nagyon nehezen adnak jelzéseket, mivel nem minden esetben 

maradhat anonim egy jelzés. A l védelembe vett gyermekek száma is elenyésző.   

Családi pótlék felfüggesztésére iskolai hiányzás miatt évente 1esetben kerül sor. A községben élő 

gyermekek körében nem jellemző az iskolai hiányzás, igazolatlan hiányzásról az elmúlt 3 évben elenyésző 

számban érkezett jelzés.   

 

A kiskorúak nem követnek el szabálysértéseket, nincs fiatalkori bűnözés, gyermekprostitúció, és tulajdon 

ellen elkövetett bűncselekmény sem.  

 

A településen nincs adat arra vonatkozóan, hogy kiskorúak terhére elkövetett bűncselekmény történt-e az 

elmúlt években.  

 

Halmozottan hátrányos helyzetű, illetve hátrányos helyzetű gyermek nincsen a településen.  

 

A gyermekek lakhatási körülményei teljes mértékben kielégítők. A 1 gyermekek olyan ingatlanban élnek, 

amely a család tulajdonában van, nem jellemző az albérlet. A lakhatási körülményeket tekintve szinte 

minden gyermek komfortos vagy összkomfortos lakásban él. A gyermekek 90 %-a saját szobával 

rendelkezik, de saját ágya és szekrénye minden gyermeknek van.  
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a településen nincsen.  

2013. január 1. napjától a gyermekvédelmi törvény változásai miatt a védelembe vételi eljárást a járási 

hivatal gyámhivatala végzi.  

 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma december 

31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én (TS 3101) 

2013 1 0 

2014 8 0 

2015 0 0 

2016 3 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
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Gyermekvédelmi kedvezményben 2012. évben 47 gyermek részsült.  2017. évben és 208 évben összesen 2 

gyerek részesült gyermekvédelmi kedvezményben 

 

A tartósan betegek gyermekek száma is alacsony, a tartósan beteg gyermekek nagy része asztmában vagy 

ételallergiában szenved. Egy gyermek hallássérült.   

 

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem volt megállapítva az elmúlt években.  

 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2013 46 

2014 38 

2015 30 

2016 8 

2017 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évek óta csökken, mára már 

elenyészőnek mondható. Az önkormányzat települési támogatásként 2017. évben 8 felsőoktatásban tanuló 

hallgató részére juttatott 700 000,- Ft összegben Bursa Hungarica pályázat révén ösztöndíjat. 2018. évben 

85 család részesült iskolakezdési és nevelési támogatásban. A középiskolai tanulmányokat folytató diákok 

évente két alkalommal részesülnek közlekedési támogatásban.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Bükkszentkereszten magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek, illetve telepszerű, 

szegregált lakókörnyezetben élő gyermek nincsen.  

 

 

Általánosságban elmondható, hogy a családok kisebb része él viszonylag alacsony jövedelemből, 

ezért a gyermekek veszélyeztetettsége anyagi okok miatt nem jelentős.  

Az elmúlt években a községből egyetlen gyermeket sem kellett a családjából tartósan kiemelni.   

 

A községben nyári gyermekétkeztetés nincsen, mivel a településen élő családok körében nincs erre 

igény, és mivel hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerek nincsen, ennek 

biztosítására kötelezettsége sincsen az önkormányzatnak.  

 
 

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

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői   



 55 

 

A településen védőnői státusz 1, az egy védőnőre jutó gyermekek száma nem mutat az évek során kiugró 

eltérést.  A védőnői szolgáltatást egy védőnő végzi, aki a szomszédos Répáshután is ellátja ezeket a 

feladatokat. A védőnő hetente több alkalommal elérhető a helyi lakosság számára.  

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2013 1 163 

2014 1 177 

2015 1 155 

2016 1 155 

2017 1 154 

  
 

 



 56 

 

 

 

 

Az elmúlt években felújításra került sor az orvosi rendelő épületében, az erre kiírt pályázat azonban nem 

adott lehetőséget a védőnői ellátást biztosító épületrész felújítására. Az épületnek ez a része rendkívül 

elavult, a nyílászárók cseréjére és teljes belső felújítására van szükség. Ezen kívül a védőnő által használt 

eszközök is cserére szorulnak. 

 

 Házi orvosi praxis sincs betöltetlen, a házi orvos felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellát. Az alábbi 

táblázatban a háziorvos azokat az adatokat adta meg, hogy az egyes években milyen gyakorisággal keresték 

fel a rendelőt a helyiek.  

Bükkszentkereszten gyermekorvos nem működik, a gyermekorvosi rendelő Miskolcon vehető igénybe. Az 

önkormányzat nem rendelkezik arra vonatkozóan adatokkal, hogy hány esetben vették igénybe 

bükkszentkereszti gyermekek a gyermekorvosi rendelőt Miskolcon.  

 

 

 

 



 57 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 

ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 

által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 

gyermekorvosok 

száma 

(TS 4601) 

2013 0 9864 0 1226 0 

2014 0 11886 0 1671 0 

2015 0 11951 0 1557 0 

2016 0 12085 0 1464 0 

2017 0 11786 0 1497 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 

adatgyűjtés 

    

 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire fejlesztésre, vonatkozó 

adatok 

 

 

  Jelenleg a településen azonban a 7 éven aluli korosztályban súlyosan beteg, önkiszolgálásra képtelen 

gyermek nincsen. A 18 éven aluli korosztályban 1 hallásfogyatékos gyermek van, aki a helyi óvodában 

integráltan részesül óvodai ellátásban.  
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Önkormányzati 

bölcsődék száma 

(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 1 5 0 7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

    

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek száma 

Év 

Családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma (december 31-én) 

(TS 4901) 

2013 7 

2014 7 

2015 7 

2016 7 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
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A településen 2012 év folyamán igény merült fel a 2 évet betöltött gyermekeket nevelő, korábban GYED-

ben részsülő anyukák részéről családi napközi üzemeltetésére. Az önkormányzat annak érdekében, hogy a 

két évet betöltött gyermekeket nevelő anyukák visszatérhessenek a munka világába, családi napközit 

hozott létre. 

A családi napközi létrehozása igen jelentős állomás az esélyegyenlőség megteremtésében, hiszen korábban 

a GYED-et kimerítő anyukáknak nem volt lehetőségük a gyermekeik napközbeni ellátásához való 

hozzájutáshoz. 

2015. évre bebizonyosodott, hogy a családi napközi teljes kihasználtsággal működik, melynek jelentősége 

abban rejlik, hogy a kisgyermeket nevelő édesanyák munkába állását megkönnyíti, továbbá biztosítja a 

gyermekek napközbeni ellátását.  

2017. január 1. napjától a családi napközi helyett családi bölcsőde működik jogszabályváltozás miatt. A 

családi bölcsőde fejlesztésében azonban szükséges lépéseket tenni, mivel jelenleg a helyi általános 

iskolában van biztosítva az ellátás. Szükséges lenne az önkormányzatnak létrehozni egy olyan épületrészt, 

amely csak a családi bölcsőde használatában állna. A jelenlegi helyén a működési engedély kiadható volt 

ugyan, de ideálisabb lenne egy a gyermekek számára egy külön épület vagy épületrész.  

 

 

 

1. A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda bemutatása 

 

Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda közvetlen társadalmi környezete az adott 

település, ahol megtalálható. Az iskola szorosan illeszkedik és kapcsolódik Bükkszentkereszthez. A 
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település történelmi múltjának ma is jelentősége van, a nemzetiségi nyelvoktatás eredete a múltban 

gyökerezik.  

Az Bükkszentkereszt és Répáshuta Önkormányzata, költségvetéseiben biztosította a gyermekek 

óvodai, iskolai képzését.  

  

Az iskola minden tanulója részesül szlovák nyelvoktatásban, szlovák nemzetiségi nyelvet 

oktató iskola. 

Az intézményben a tanítás nyelve a magyar nyelv. A kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyat tanítási 

óra keretében első évfolyamtól tanulnak a gyerekek. Az óvodában már kiscsoportos kortól használják 

a szlovák nyelvet.  

A diákok rendszeresen táborozhatnak Szlovákiában, lehetőség szerint szorgalmi időben is.  

  

A másik választott idegen nyelv az angol. 

  

A mozgást és a sportot kedvelő gyermekeknek lehetőségük van, hegyi kerékpározásra, tájfutásra, 

jógázásra, kosárlabdázásra, futballra, téli időszakban pedig sízésre, sífutásra, szánkózásra, lovaglásra. 

A pedagógiai programban nemzetiségi nyelvoktató, környezetvédelmet előtérbe helyező, általánosan 

képző, személyiség, készség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító iskolaként definiálják az 

intézményt.  

  

Fontos, hogy tanulók részt vegyenek aktív felnőttként a civil társadalom, lakóhelyi, szakmai, kulturális 

közösség életében.   

Az iskola alapvető feladatának tekinti a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.   

Felkészülés a felnőtt élet szerepeire: pályaorientáció eleme nevelésnek.   

 

 

Az iskola rövid története 

1960-ban épült az új iskola, jelenlegi iskola régi szárnya, 1990-ben új szárnnyal bővítették 

1989-ben adták át az új tornatermet.  

Répáshuta és Bükkszentkereszt község intézményfenntartó társulást hozott létre 2007. 

szeptember 01-től. 

Az intézmény szervezeti típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény.  

Feladat ellátási helyei az alábbiak: Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tagintézményei:  
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Répáshutai Tagintézmény Általános Iskolája 

Bükkszentkereszti Napközi Otthonos Óvoda 

Fenntartó neve: Bükkszentkereszt és Répáshuta Intézményfenntartó Társulás 

Bükkszentkereszti tagóvoda egy csoporttal üzemelt.  

 

2013. január 1. napjától az intézmény állami fenntartású intézménnyé vált. A KIK 

fenntartásába kerülő általános iskola tanulói az intézmény fenntartójában történő 

változásból nem észleltek semmit, az oktatás azóta is zökkenőmentesen folyik.  

 

2013. január 1. napjától az óvoda maradt az önkormányzat fenntartásában, mely 

Bükkszentkereszti Nemzetiségi Óvodaként működik 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő dajkával. 1 

csoportos óvoda működött.  

Beiskolázási mutatók minden évben 100 %-osak. 

 

Az intézmény felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését is.  

 

Tárgyi feltételek 

Jelenleg az iskola 11 tanteremmel rendelkezik, ebből 8 osztályterem, 1 napközis terem, 

1 környezetvédelmi szaktanterem, 1 számítástechnika terem, 1 iskolai könyvtár, 1 

fejlesztő szoba, 1 kis technika műhely, ezen kívül 2 szertár, tanári szoba, iroda, 

kiszolgáló helységek (vizesblokk) alkotják a főépületet. Az iskola udvarán külön 

épületben található a műhelyterem és a tornaterem is.   

 

A tárgyi feltételek az iskola működéséhez adottak, azonban az épület nyílászárói 

rendkívül elavultak. Az épület teljes felújítására szükség lenne, belső felújításokat és 

szigetelést is beleértve. A fűtés korszerűsítésére már sor került, azonban 

elengedhetetlenül szükséges a fent leírt felújítás a hosszú távú működéshez.  

 

 

Eszközrendszer 

 

A tanítást szolgáló eszközrendszer kielégítőnek mondható.  

TIOP pályázaton 8 millió forintértékben fejlesztésre került az iskola informatikai eszközei.  

Az alsó tagozat minden osztálya rendelkezik interaktív táblával, mely nagy segítség az órai 

munkában szemléltetéseknél. Répáshutai tagiskolában is van egy interaktív tábla, felső 

tagozaton két interaktív tábla van elhelyezve. Számítástechnikai teremben12 korszerű gép van, 

minden gyereknek jut az órákon egy munkaállomás. SNI-s laptopjaink is vannak 2 darab, amit a 

gyógypedagógusok használnak fejlesztő órákon.   
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2012-ben Leader pályázat révén energiai udvar került kialakításra iskolánkban, a beruházás 

10 millió forint értékű volt, melyet az iskola alapítványa pályázott. Ennek kapcsán az iskolában 

fűtéskorszerűsítés történt, faapríték kazán lett beiktatva egy napelemes rendszerrel és egy 

faaprítékoló gépet is sikerült beszerezni hozzá. 

Az iskolai könyvtár jól felszerelt, két számítógéppel, internettel ellátott, ahol nemcsak 

könyvtári kölcsönzésekkel, de játszóházzal, író és olvasó találkozások szervezésével is 

foglalkoznak.  

Segíti az oktató- nevelő munkát az önálló telefonvonal és a fénymásoló, nyomtatók, 

faxok. 

Iskolánkban a hitoktatást képzett hitoktató, illetve nővérek végzik. Személyiségük és 

munkájuk újdonságot hozott és jótékonyan hatott iskolánk életére. 

 

Az iskola közösségi szerepvállalása: 

 

Az iskola közösségi és művelődésii szerepet is betölt a falu életében, mert minden rendezvény 

szervezésében szerepel, és aktívan részt vesz a műsorok készítésében és előadásában. Évente 

számos nagy rendezvény sokat jelent a két falu életében. Az iskola rendezvényei is szorosan 

illeszkednek a programokhoz, amelynek lebonyolításában a tanulók és nevelőtestület minden 

tagja aktív részt vesz. 

 

Az iskola kapcsolata a civil szervezetekkel:  
 

Bükkszentkereszti Sí és Szabadidő egyesület, mely hetente tart sportfoglalkozásokat a 

tanulóknak és versenyeket szervez és bonyolít le. 

 

Kis Gallya Sportegyesület hetente több alkalommal tart kerékpáros edzést az általános 

iskolában tanuló gyermekeknek.  

 

 

 Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és 

Óvodában Alapítvány 

          Anyagi segítséget nyújt, versenyek táborok, kirándulások, eszközök és szociális 

célokra. 

 

 Hagyományőrző klub  

Közös hagyományőrzésben megszilárdításában játszik nagy szerepet  

 

 Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat   

Anyagilag és erkölcsileg is támogatja iskolánkat és tanulóinkat is. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 25 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30- 16.30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 - 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 - 

Gyógypedagógusok létszáma - - 

Dajka/gondozónő 2 - 

Kisegítő személyzet 2 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  

 

 

Gyermekjóléti alapellátás 

Az 1997. évi XXXI. törvény értelmében Bükkszentkereszt Község Önkormányzata gyermekjóléti szolgálat 

működését biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat 1998. február 15. napjától az önkormányzat fenntartásában 

működött önálló családgondozó által, majd 2006. március 1. napjától Bükkszentkereszt- Répáshuta 

családgondozói Körzet került kialakításra a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 1 fő 

családgondozóval. A gyermekjóléti alapellátás a településen élők számára napi szinten elérhető Ezt 

követően az önkormányzat a családsegítés feladatait a Miskolc és Környéki Önkormányzati Társulás útján, 

majd 2017. január 1. napjától a Miskolc Megyei Jogú Várossal kötött feladat ellátási szerződés útján látja el 

a feladatot.  

 

Gyermekvédelmi szakellátás Miskolcon vehető igénybe. Adósságkezelési szolgáltatással a település nem 

rendelkezik.  

 

   Krízishelyzetben a családsegítő illetve a gyermekjóléti szolgálat vehető igénybe helyben, családok 

átmeneti otthona és egyéb krízisszálló legközelebb Miskolcon.  
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Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés, illetve 

a gyermekétkeztetéshez illetve az ingyenes tankönyvhöz való hozzájutás eseteiben semmiféle 

diszkriminációra nem került sor. A 2012/ 13-as tanévtől minden bükkszentkereszti általános iskolában 

tanuló gyermek ingyen jutott a tankönyvhöz, azok is, akik gyermekvédelmi kedvezmény vagy egyéb 

kedvezmény útján erre nem voltak jogosultak, mivel az önkormányzat átvállalta ezt a terhet.  

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei alapján nem történtek.   

 

A pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül nem jelennek meg.  

 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

 

A településen az elmúlt 5 évben helyhiány miatt nem utasítottak el gyermeket az óvodai beíratáskor. Mivel 

jelenleg már 2 csoportos óvoda működik a településen, az óvodai nevelés integráltan folyik. Az óvodában 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincsen.   A településen élő gyermekek közül elenyésző számban, 

összesen 3 esetben vesznek igénybe óvodai ellátást a településen kívül.   

 

2013. szeptember 1. napjától az önkormányzat 2 csoportos óvodát működtet, mivel ezt a gyermeklétszám 

indokolja. 2013-14 évben felújításra került az óvoda épülete ÉMOP-os pályázat keretein belül. Sor került a 

nyílászárók cseréjére, a tetőcserére, a szigetelésre és a teljes belső átalakításra.  
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A helyi általános iskola tanulóinak száma magába foglalja azokat a répáshutai gyermeket, akik a felső 

tagozatosok közül Bükkszentkeresztre járnak.  

A gyermekek napközbeni ellátottságára jellemző, hogy az elmúlt 3 év adataiban számottevően nőtt a 

napközit is igénybe vevő gyermekek száma.  A tanulók mintegy kétharmada vesz részt napközi ellátásban.   

Az iskolában egyébként 7 osztály működik, gyógypedagógiai osztály nincsen.   Az intézményben 13 

pedagógus dolgozik, ebből 3 fő rendelkezik gyógypedagógiai végzettséggel is.  

 

 

 

 

 



 66 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások   

 

Az általános iskolában jelenleg 3 gyógypedagógus (saját állományban), és logopédus segíti a tanulók 

esélyegyenlőségének növelését. Az iskolapszichológusi   szolgáltatást a Nevelési Tanácsadó pedagógusai 

biztosítják helyben. Óvodánkban logopédus segíti a gyermekek nevelését.   

 

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregáció nincsen.  
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c, az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 

 

A településen egy iskola és egy óvoda van. 



 

d) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A fenti adatokból is látszik, hogy a Bükkszentkereszten működő oktatási és köznevelési intézmények nem 

folytatnak szegregáló tevékenységet. Az általános iskola és az óvoda is felkészült az SNI gyermekek 

fogadásában és integrált oktatásának megszervezésében. A lemorzsolódás nem jellemző, magántanulói 

státusz nincsen. A kompetencia mérés eredményei minden évben az országos átlag fölött vannak.  

 

 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

családi bölcsőde az általános iskola épületében 
található 

családi bölcsőde megfelelő épületbe helyezése 

védőnői szolgálatot ellátó épület elavult védőnői szolgálat épületének felújítása 

általános iskola épülete külső korszerűsítésre szorul épület külső korszerűsítése, nyílászáról cseréje 

  

  

  

 
 

 

 

 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nők esélyegyenlőségét számos jogszabály biztosítja, így például az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a 

nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék 

minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében, a Tanács 76/207/EGK irányelve a 

nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel 

lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK 

irányelv, a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a 

nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő 

megvalósításáról. 
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A nők elleni hátrányos megkülönböztetést okainak feltárását és felszámolását azonban nem írja elő 

jogszabály.  

 

Az önkormányzat és annak intézményei semmiféle adattal nem rendelkeznek a gender problémákkal 

kapcsolatban.  

  

Nők számára a területen elérhető munkalehetőségekről nincs pontos felmérés.  

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik, ez 

össztársadalmi probléma, csakúgy, mint a várandós- és kisgyermekes anyák kiszorulása a munkahelyekről – 

a családdal, gyermekneveléssel kapcsolatos egyoldalú terhelés miatt – munkavállalói karrierjük során 

hátrányt szenvednek. 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdasági és jogi kiszolgáltatottsága nagy mértékű. Az intézmények 

nyitvatartása nehezíti a munkavállalást. 

Kapcsolati erőszak problémája is jelen van, erre vonatkozóan azonban helyi szinten nincs adat, annál is 

inkább, mert ritkán jutnak az esetek a hivatalos szervek tudomására.  

A településen megfelelő a tájékoztatás és hatékony a segítség a fogamzásszabályozás, anya-és 

gyermekgondozás területén. Ennek megfelelően nem jellemző a 18 éves életkor alatti szülés, ritkán fordul 

elő koraszülés, illetve kis súlyú éretlen újszülöttek előfordulása sem jellemző.  

A döntéshozatalban helyi szinten a nők is részt vesznek, a helyi politikai életben azonban jóval kisebb 

számban, mint a férfiak.  

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

  

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A településen található munkahelyek nagy része a közszférában és a szolgáltatási szektorban van. A helyi 

önkormányzat állandó létszámállományában a női munkavállalók vannak magasabb számban, míg a 

közfoglalkoztatásban ez az arány a férfiak felé tolódik el. A munkanélküliséget tekintve a helyi adatok 

szerint nem lehet nemek szerinti diszkriminációról beszélni, hiszen a rendelkezésre álló adatok szerint 

évekre visszamenőleg elmondható, hogy a női munkanélküliek száma alacsonyabb. 

 

 

 Ez azzal függ össze, hogy a településen található munkahelyek jellege inkább a női munkaerőt preferálja. A 

településen élő nőkre nem jellemző az alacsony iskolai végzettség. A 20-és 40 év közötti munkanélküli nők 

100%-ban rendelkeznek valamilyen szakképzettséggel, nincs közöttük csak 8 osztályt végzett.  
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A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai a gyerekszámról, a 

képzettségről, a családi állapotról nem állnak rendelkezésre.  
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  Annak oka, hogy a munkanélküliek között évek óta a nők vannak kevesebben, a település helyi speciális 

helyzete adhat magyarázatot. A település számos üdülővel, magánszálláshellyel, kereskedelmi és 

vendéglátóegységgel rendelkezik, ahol inkább a női munkaerő jelenléte a jellemző.  

 

Az adatok nem azért kedvezőbbek, mert a női munkaerők előnyt élveznek, vagy mert több lenne a női 

foglalkoztatást segítő és képzési program, hiszen ilyen egyáltalán nincsen a településen. A 

közfoglalkoztatásban azonban jelentős számú a női foglalkoztatás. 

  

 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A településen ilyen programok nincsenek. 

 

   c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A településen az alacsony iskolai végzettség nem jellemző. Mint az alábbi adatokból is kitűnik, elenyésző a 

száma a csak 8 osztályt végzett nőknek. Életkorukat tekintve pedig inkább az 50 év feletti korosztályhoz 

tartoznak.  

Ennek megfelelően nem lehet levonni következtetéseket arra vonatkozóan, hogy mennyire befolyásolja az 

iskolai végzettség az elhelyezkedési esélyeket.  

 

  Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség.    A településen 

hátrányos megkülönböztetés miatt azonban egyetlen esetben sem tettek panaszt.   

 Ennek következtében erre vonatkozóan semmilyen információval nem rendelkezik az önkormányzat.  

 

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 nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek 

vizsgálata. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet 

keretében, nyári napközi otthonban, valamint óvodában, iskolában.  

Ezek megszervezése a településen részleges. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Jelenleg 

ezt biztosítja az önkormányzat.      
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 Családi gyermekfelügyelet a gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet 

biztosítható az ellátást nyújtó saját otthonában. A település nem működtet ilyen szolgáltatást.  

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 

képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 

intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem, 

vagy csak részben tudja megoldani. A településen nincs házi gyermekfelügyelet.  

Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott 

szabadidős és prevenciós foglakozások számos formája megtalálható Bükkszentkereszten.   

A helyi egyesületek szabadidős- és sporttevékenységeket szerveznek. Az óvoda a gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Bükkszentkereszten jelenleg két 

csoporttal működik. A nyitvatartása a Miskolcon dolgozó szülők számára nem elég rugalmas, de 

helyhiány miatt senki nem lett elutasítva.   

A szabadidős és sporttevékenységekben jelentős változás, hogy az iskoláskorú gyerekek nagy 

létszámban vesznek részt helyi egyesület szervezésében kerékpározásban. Az elmúlt 2 évben heti 

kétszeri alkalommal kerékpároztak a gyerekek és számos országos és területi versenyen vettek 

részt, amely hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez és jelentős prevenciós tevékenység.  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás feladatait a bükkszentkereszti védőnői körzet látja el. Terhes 

gondozás és kisgyermekeket érintő tanácsadás rendszeresen biztosított a településen, melyen hetente egy 

alkalommal a háziorvos is jelen van. A településen a védőnő a kisgyermekes családokat rendszeresen 

látogatja, tájékozódik a gyermekek helyzetéről, segít az esetleges problémák megoldásában, tanácsokat ad 

a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben. 

 

 A fogamzásgátlás és a szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért 

kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a felvilágosításban. A felvilágosítást célzó 

programok és tanórák már a helyi általános iskolában is megkezdődnek.  
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszakról az önkormányzat nem rendelkezik értékelhető adatokkal.  

 

Feltételezhetően előfordul családon belüli bántalmazás. Ez azonban az esetek döntő többségében nem jut 

a hivatalos szervek tudomására. A településen nem működik olyan szervezet, amelyhez a bántalmazott nők 

fordulhatnak. A családsegítő szolgálat adatai sem támasztanak alá több esetet, annak ellenére, hogy mind a 

nyugati mind pedig a hazai adatok azt mutatják, hogy minden 5. nő él vagy élt olyan kapcsolatban, ahol a 

partnere rendszeresen bántalmazta testileg.  

Célzottan a nők elleni vagy családon belüli bántalmazottak áldozatival foglalkozó ellátás a településen 

nem folyik, a település nem is jelezte, hogy erre vonatkozóan igény merülne fel.  

 

5. 5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
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Krízishelyzetben a családsegítő szolgálat vehető igénybe elsősorban. A település nem tart fenn 

anyaotthont illetve családok átmeneti otthonát, ez csak a környékbeli településeken érhető el. A település 

50 km-es körzetén belül 2 anyaotthon működik, de leginkább a családok számára a Miskolcon működő 

szolgáltatások elérhetők. Az elmúlt 5 évben nem volt szükséges családot átmeneti otthonba helyezni.   

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 A nők a helyi közéletben a képviselő testület tagjai. Mint azt az alábbi táblázat adatai is mutatják, jóval 

magasabb a férfiak száma a döntéshozatalnál.  Ez az országos politikában is megfigyelhető tendencia. 

Azonban meg kell említeni, hogy a képviselő-testület bizottságaiban, például a Szociális Bizottságban más 

arányok is jelen vannak. A 7 fős Szociális Bizottságnak 4 nő és 3 férfi a tagja.  

 Továbbá az önkormányzati hivatal, illetve a közoktatási intézmények többségében női alkalmazottakat 

foglalkoztatnak.  

 

 A nemzetiségi önkormányzat 4 képviselője szintén nő. 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői 
Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 4 3         

2009 5 2         

2010 4 2         

2011 4 2         

2012 4 2         

2013 5 1         

2014 4   2         

2015  4  2         

2016 4   2         

2017  4 2          

Forrás: Helyi adatgyűjtés      

 

 

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

kezdeményezések 
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A nőket helyi szinten leginkább érintő társadalmi probléma, hogy a kisgyermeket nevelő nők 

visszatérésének a munka világába számtalan akadálya van. Egyrészt helyben nagyon kevés a 

munkalehetőség. Amennyiben egy nő felvállalja, hogy Miskolcon keres munkát, a helyi óvoda nyitvatartása 

nem teszi lehetővé, hogy a helyi óvodát vegyék igénybe.    

 .  

A helyi önkormányzat partner volt annak kezdeményezésénél, hogy a családi napközi családi bölcsödéként 

működjön tovább. 

 

A közfoglalkoztatásnak köszönhetően a nők munkába állásában javulás következett be a 2014-2015-ös 

években. A közfoglalkoztatottak mintegy között találhatók olyan kisgyermeket nevelő nők, akik nem tudnák 

megoldani a Miskolcra járást.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

kisgyermekes nők munkába állása nehezített  a női munkavállalás elősegítése, a kisgyermekes 
anyukák izolációjának oldása  

krízishelyzetbe kerülés esélyét csökkentő 
tanácsadás hiánya  

a tanácsadás és különböző prevenciós, családi 
életre felkészítő programok megszervezése  

 

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

 

A településen több mint 300 főt tesz ki a 62 év felettiek száma.   Annál is inkább jelentősége van az idősek 

esélyegyenlőségének, mivel a 62 év felettiek száma az összlakosság majdnem negyedét teszi ki. A település 

demográfiai adatai szerint ez a korosztály él a legnagyobb számban a településen. Az öregedési index is 

mutatja, hogy a település korfája az idősek arányának növekedését mutatja. Ez országos tendencia is.  

 

Az időseket számos területen éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az idősek 

foglakoztatásbeli diszkriminációja. 2011-es adatok szerint a dolgozni akaró inaktívak száma az 55-64 éves 

korosztály körében Dél-Dunántúl után Észak-Magyarországon volt a legmagasabb. Észak-Magyarországon 

az 55-64 évesek körében mindösszesen 30,1% volt a foglakoztatási ráta, amely az ország többi régiójához 

viszonyítva a legalacsonyabb. Az életkor alapú megkülönböztetés jelentkezik az új állások betöltésénél, 

illetve a létszámleépítéseknél is.  

 

Annál is nagyobb jelentősége van az esélyegyenlőség vizsgálatában az időskorúaknak, mivel a település 

öregedési indexe 150 %, és az összlakosságnak mintegy 30%-a részesül valamilyen nyugdíjban, vagy 

nyugdíjszerű ellátásban.  
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A nyugdíjban részesülő nők száma minden évben magasabb a férfiak számától, hiszen a nők magasabb 

kort élnek meg.  
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A fenti diagramok is bizonyítják, hogy az 55 év felettiek jóval nagyobb arányban álláskeresők, mint a 

fiatalabb korosztály.  
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A településen nem biztosított az idősek nappali ellátása.  

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 

száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) 

(TS 5701) 

2013 0,00 

2014 0,00 

2015 0,00 

2016 0,46 

2017 0,46 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú, 62 életévét 

betöltött személyek részére nyújtott támogatás. A településen ez az ellátási forma nem jellemző, mivel az 

időskorúak rendelkeznek legalább annyi munkaviszonnyal, hogy jogosultak legyenek nyugdíjra, vagy 

nyugdíjszerű ellátásra.  
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A településen a szolgáltatási szektor, a kereskedelem és vendéglátás, illetve idegenforgalom által 

foglalkoztatottak száma a legjelentősebb, ebben a szektorban szívesebben foglalkoztatnak fiatalabb 

munkavállalókat.  

 

Fontos körülmény az 55 év felettiek mentális állapota. Főként a férfiakra jellemző, de nőket is érintő 

probléma az alkohol okozta demencia, amely számos esetben alkalmatlanná teszi az álláskeresőt a 

munkavállalásra. Ez nem csak életkorspecifikus probléma, de a településen jóval magasabb az 55 év 

felettiek körében a mentális problémák jelenléte. Összevetve az adatokat azonban településünkön a fiatal 

pályakezdők munkanélkülisége legalább annyi problémát mutat, mint az időskorúaké.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

 A fent leírtak szerint a helyi vendéglátással foglalkozó vállalkozók szívesebben foglalkoztatnak 

fiatalabbakat.  

 

c) A tevékeny időskor 

A tevékeny időskorral (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) kapcsolatos programok 

és pályázatok nincsenek a településen.  

 

 

Bükkszentkereszten nincs olyan foglalkoztatási program, vagy pályázat, amely kifejezetten az idősebb 

korosztály foglalkoztatását segítené elő. A helyben működő közfoglalkoztatás azonban 100 %-ban 

foglalkoztatja az 55 év felettieket. Az 55 év feletti tartós munkanélküliek az elmúlt két évben csak a 

közfoglalkoztatásból tettek szert jövedelemre. A közfoglalkoztatásnál az önkormányzat preferálja ezt a 

korosztályt.  

 

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

való hozzáférés 

 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában. A szociális alapszolgáltatások közül az önkormányzat a szociális étkeztetést, és a házi 

segítségnyújtást látja el. Szakosított ellátási formák csak Miskolcon vehetők igénybe.  

 

A házi segítségnyújtásra megnövekedett igényre válaszul a településen 2 fő ongai társulás által 8 órában 

foglalkoztatott szociális gondozó látja el az igénylőket. Továbbá a szociális étkeztetés keretében is alkalmaz 

az önkormányzat 4 órában 1 fő szociális segítőt.  
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az idősebb korosztály hozzáférése a szociális ellátásokhoz biztosított. Megfelelő információval 

rendelkeznek a szociális ellátásokról, azok igénybevételének módjáról és lehetőségeiről. Az egészségügyi 

ellátások közül a házi orvosi szolgálatot vehetik igénybe helyben, a különböző szakellátásokra Miskolcon 

van igénybevételi lehetőség. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét kizárólag a közlekedési 

körülmények nehezítik. Előfordulhat, hogy tömegközlekedési eszközzel akár 90 percet is utazni kell egy-egy 

vizsgálat elvégzéséért.  

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

  

Az idősebbek részére részben elérhetőek a kulturális, illetve közművelődési szolgáltatások. A kulturális 

szolgáltatások közül helyben elérhető a könyvtár, helyben van lehetőség a vallásgyakorlásra, illetve 

sportrendezvényeken való részvételre.  

Mozilátogatás, színházlátogatás, illetve múzeumlátogatás Miskolcon lehetséges. A településen 

rendszeresen vannak olyan kulturális programok, melyek lehetőséget adnak az idősebbek részére a 

szabadidő eltöltésére. Egyik jelentős színtere ennek a hagyományőrző klub, mely legalább havi szinten 

működik.  

A hagyományőrző énekkar fellépési során községünk jó hírét, a kultúra sokszínűségét reprezentálja 

határainkon belül és túl. Jelenleg 59 tagja van a településen.  

1991. január 9-én 23 alapító taggal megalakult a Szlovák Nemzetiségi Hagyományőrző Klub. 

Minden hónap első hétfőjén találkoznak az általuk kialakított klubhelyiségben, melyben őseik 

hagyatékából (asztal, szék, szlovák feliratú falvédők, terítők, parázzsal tölthető vasaló, sparhelt, 

szent ereklyék, feszületek, festett fali tányérok, régi edények, régi üvegtárgyak, lócák stb.), 

megpróbálták egy kicsit „visszavarázsolni” a múltat. Már a kezdet kezdetén feltámadt az igény 

bennük a régi dalok összegyűjtése iránt, majd kiderült, hogy milyen szépen énekelnek együtt, így 

létrejött a Szlovák Hagyományőrző Klub Énekkara.  

Fellépésükkel gazdagítják a község kulturális rendezvényeit, (Idősek napja, Bükkszentkereszti 

Napok, Szlovák Nemzetiségi Találkozó, Gombanapok, Egyházi Karácsonyi Ünnepség stb.) ahol 

műsoraikat szlovák és magyar népdalokból állítják össze. Az itthoni fellépések mellett évenként 

kapnak meghívást a szomszédos Répáshutára, Bükkszentlászlóra, többször felléptek már Fűzéren, 

Miskolcon, Komlóskán, Békéscsabán, Csabacsűdön, Sátoraljaújhelyen stb.  

Pávakör versenyeken vettek részt Bogácson, Dunaegyházán, Pálházán, ahol az eddigi második 

helyezések után az idén „Arany Pacsirta” díjat nyertek. Több alkalommal szerepeltek Szlovákiában 

is (Kassán, Dernőn, Moldvában, Rozhanovcén, stb.) 

Az éneklés mellett a hagyományos népszokásokat is felelevenítik egy-egy ünnep alkalmával. 

 

A hagyományőrző klub szervezésével jutnak el az idősebbek évente egy-két alkalommal színházba 

vagy múzeumokba. A mozilátogatás ennél a korosztálynál nem jellemző.  
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c) idősek informatikai jártassága 

 

A 64 év felettiek informatikai jártasságáról nincs reprezentatív felmérés. Általánosságban elmondható, 

hogy azok a nyugdíjasok képesek a számítógép használatára, akik korábban munkájuk folyamán használták 

a számítógépet. Az internetet használni tudók száma ebben a korosztályban is növekszik.   Arra 

vonatkozóan nem rendelkezik az önkormányzat adatokkal, hogy lenne-e igény az informatikai tudás 

elsajátítására. A településen nincs olyan program vagy tanfolyam, amely az idősebb korosztály informatikai 

tudását fejlesztené.  

Az önkormányzat közreműködésével a Digi Kft az elmúlt években a lakosság nagy részének szolgáltat 

kábeltelevíziós és internetes szolgáltatást. A háztartások zömében elérhető az internetes hozzáférés.  

 

 

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

 

Az időseket célzó helyi rendszeres programot a már fent említett hagyományőrző klub, az egyház által 

szervezett időseket is összefogó imakör jelenti nagy számban. Évente egy alkalommal megrendezésre kerül 

a nemzetiségi találkozó, amelyen szintén jelen vannak az idősebb korosztály tagjai is.  

Évente megrendezi az önkormányzat az idősek napját is, melyet minden évben magas  létszámmal 

megtisztelnek a 62 év fölötti lakosok.  

 

A településen az időseket is érintő programok száma viszonylag magas. Az idősek részvételi aránya a 

különböző rendezvényeken jelentősek.  

 

A településen a helyi vezetés kiemelt figyelmet fordít időseire, számos intézkedés történt az elmúlt 

időszakban. Egyik fontos intézkedés a közgyógyellátásban részesülők körének szélesítése, az idősek 

születésnapi köszöntése. Igény szerint az önkormányzat a közfoglalkoztatottak bevonásával segítséget nyújt 

az idős emberek napi problémáinak megoldásával.  

 

Hiányként jelenik meg a nappali ellátás. Ez főként azokon az idős embereken segítene, akiknek nem él 

Bükkszentkereszten hozzátartozójuk. Ezeknek az embereknek segítene mentális problémáik megoldásában, 

illetve az izoláció oldásában.  

 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 

intézmények 

száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

(TS 4101) 

2013 1 4 767 1 1 

2014 1 4 120 1 1 

2015 1 4 121 1 1 
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2016 1 4 030 0 1 

2017 1 4 030 0 1 

Forrás: TEIR 

    

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nincs szervezett intézmény az idősek ellátására  idősek ellátásának megszervezése 

  

  

  

  

  

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt, hogy a fogyatékos emberek számára is 

megteremtődjön az esélyegyenlőség. A fogyatékossággal élő emberek számára szükség van a civil 

szervezetek összefogására, illetve arra, hogy a klasszikus értelemben vett állami feladatok ellátásában a civil 

szervezetek is segítséget nyújtsanak. Az esélyegyenlőséget biztosítani kell az intézmények kialakításával, a 

szolgáltató jelleg erősítésével.  

 

Az ENSZ közgyűlése 2006. december 13-án elfogadta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezményt. A hazai politika mind az egyezményt mind a jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi XCII. 

törvénnyel.  

 

A fogyatékos emberek és családjaik országszerte a legsérülékenyebb része a társadalomnak. 

Magyarországon mintegy 600 000 fogyatékos ember van. Magyarországon jelenleg összesen 9 %-uk 

dolgozik.   

 

 

Fogyatékos személy az, aki: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 



 84 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 

során. 

A fogyatékkal élők számára az egyik legnagyobb propagandát kapó követelmény, az akadálymentesítés 

követelménye, beépült a nem kifejezetten akadálymentesítési pályázatokba is. 

Bükkszentkereszten akadálymentesített az orvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, és a közösségi ház.  
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A településen nem megoldott a nappali ellátás a fogyatékkal élő emberek számára.  

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

  

A településen a fogyatékkal élők száma nem jelentős, de mindenfajta fogyatékosságra van példa.  

Jelenleg nagyon kevés az olyan fogyatékossággal élő a településen, aki munkaviszonyban áll. A legtöbb 

fogyatékkal élő részesül valamilyen szociális ellátásban, amely a megélhetését szegényes szinten, de 

lehetővé teszi. A községben minden fogyatékkal élőt a családja lát el, egyetlen fogyatékos személy sincs 

intézményben elhelyezve.   

A helyben fogyatékkal élőket a családi védőháló veszi körül, gyakran jobban, mint az szükséges.  

 

A településen élő idősebb fogyatékosok azonban soha nem dolgoztak.  

A fogyatékosok átlagéletkora a településen meghaladja az 50 évet.   
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Azok a fogyatékkal élők, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak, korábban csak bentlakásos 

intézményekben voltak elhelyezhetők. A bentlakásos intézmények a településünktől nagy távolságra 

vannak, ezért az itt élő családok inkább vállalták a fogyatékkal élő családtag ellátását. Ez óriási terhet ró a 

családokra, általában a nők nem tudnak munkát vállalni, ami további társadalmi problémákat vet fel.  

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 

foglalkoztatásra jogosult. A településen sem az integrált, sem pedig a védett munkahelyek működtetése 

nem jellemző. A településen a fogyatékkal élő emberek nem végeznek munkát, szociális ellátásból élnek, a 

munkához való joguk nem érvényesül.  

 

A településen kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges 

akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. Nincs olyan szakember, aki 

felkutatná azokat az álláshelyeket a településen, amelyek fogyatékosok által is elvégezhető munkát 

jelentek. Továbbá hiányzik az a szakember, aki egy esetleges munkára beszoktatás folyamán figyelemmel 

kísérné a fogyatékos ember beilleszkedését.  

 

  

A településen élő fogyatékos emberek a fenti foglalkoztatás egyikében sem vesznek részt. A 

közfoglalkoztatásban sem foglalkoztat az önkormányzat fogyatékos személyeket. Védett foglalkoztatók sem 

működnek a településen.  

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A településen a fogyatékos személyek között szinte nincsen foglalkoztatott. Ennek egyik legfőbb oka nem 

az akadálymentesítés hiánya, és egyéb körülmények, hanem sokkal inkább a munkahelyek alacsony száma. 

A fogyatékosok a településen szinte teljes egészében részesülnek valamilyen szociális ellátásban, általában 

családban élnek, ezért az elsődleges szociális háló, a család teljes mértékben ellátja őket.  

 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

 

A településen a házi segítségnyújtás, a családsegítő szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szakemberei kerülhetnek kapcsolatba fogyatékos emberekkel a települése, mivel a többi táblázatban 

felsorolt feladat Bükkszentkereszten nem érhető el. Az adatokból is kiderül, hogy csak néhány esetben 

veszik igénybe a fogyatékos személyek a fent felsorol szolgáltatások valamelyikét. Ennek oka, hogy a 

településen élő fogyatékos emberek általában a vérszerinti családjukkal élnek együtt, ahol a családtagok 

igyekeznek mindent megoldani önerőből.  
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 7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

 

A településen élő fogyatékkal élő személyek pénzbeni ellátásairól és természetbeni juttatásairól az 

önkormányzat csak részlegesen rendelkezik adatokkal. Ennek az oka, hogy az ellátások egy része nem az 

egészségi állapothoz, a fogyatékosság mértékéhez, hanem a család jövedelmi helyzetéhez kötött. 

 

A fogyatékossági támogatásról a közlekedési kedvezményről és a parkolási igazolványról nem rendelkezik 

nyilvántartással az önkormányzat. A táblázatban csak azoknak a száma lett feltüntetve, akik a gépjárműadó 

fizetésénél kedvezményben részesültek a fentebb folyósított ellátások után.  

A közvéleménykutatások alapján azonban az itt élők és családjaik rendelkeznek az ellátások igénylésének 

módjáról kellő információval, ezért feltételezhető, hogy a fent megadott számok csak részlegesek.  

 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A településen a fogyatékossággal élők ugyanolyan mértékben jutnak hozzá a közszolgáltatásokhoz, mint a 

nem fogyatékossággal élők.  

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

 

 

7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorlátozotta

k részére mosdó 

Rámp

a 

Hangos 

tájékoztatás 

Indukciós 

hurok 

Tapinthat

ó 

informáci

ó 

Jelnyelv

i 

segítség 

Egyé

b 

oktatási 

intézmények 

alapfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

középfok                   

felsőfok                   

egészségügyi 

intézmények 

fekvőbeteg 

ellátás  
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járó beteg 

szakellátás 
                  

alapellátás nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

kulturális, művelődési 

intézmények 
nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

önkormányzati, 

közigazgatási intézmény 
nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 

rendőrség, ügyészség 
                  

szociális ellátást nyújtó 

intézmények 
nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok civil 

szervezetei    

 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

A közszolgáltatást végző intézmények részben akadálymentesítettek. A háziorvosi rendelő, a fogorvosi 

rendelő akadálymentesített. A községháza részben akadálymentesített. A községháza emeletén működik a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, amely nem akadálymentesített (lift hiánya). A lakóépületek közül 

csak azok akadálymentesítettek részben, ahol a fogyatékkal élők élnek. A közösségi akadálymentes.   Így 

biztosított   a fogyatékkal élők számára a kulturális programokhoz való hozzáférés.  

Az infokommunikációs akadálymentesítés Bükkszentkereszten még nem valósult meg. Nincs helyben 

elérhető jeltolmács sem.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 

 

A községben található munkahelyek közül csak a középületek akadálymentesítettek a fent felsoroltak 

szerint részben. Munkahelyeken az akadálymentesítés egyáltalán nem valósult meg.   

 

c) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közösségi közlekedés akadálymentesítettségéről nincs információnk. A településen lévő közterek 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.) 

 

Településünkön nem jellemző 

 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A településen nincs hátrányt kompenzáló juttatás, illetve szolgáltatás.  

 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

járdák akadálymentesítése nem megoldott  járdák akadálymentesítése  

 középületek akadálymentesítése részben 
megoldott 

középületek akadálymentesítése részben megoldott  

     

  

  

  

 

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

szereplők társadalmi szerepvállalása 

 

Az országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L törvényt a Nemzeti Civil alapprogramról. Ennek fő célja a 

civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése.  

Bükkszentkereszten számos civil szervezet, illetve egyesület működik, melynek következtében példaértékű 

a civilek jelenléte a helyi közéletben. A civil szervezetek számos önkormányzati rendezvény 

lebonyolításában, szervezésében vesz részt.  Az alábbi civil szervezetek jelenléte a legjelentősebb a 

település életében:  

1. Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában 

Alapítvány 

2. Bükkszentkereszt Sí és Szabadidősport Egyesület 

3. Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület 

4. Bükkszentkereszti Tűzoltó Egyesület 

5. Bükkszentkereszti Sportkör 

6. Bükkszentkereszti Szlovák Hagyományőrző Klub 

7. Bükkszentkereszt Hitéletéért Alapítvány 
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8. Bükki Településszövetség (25 bükkvidéki település a tagja) 

9. Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület 

10. Borsod Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány (alapítója: dr. Mezey György) 

11. Kis Gallya Közhasznú Egyesület 

A civil szervezetek sokszínűsége is mutatja a helyi közösség összetartó erejét, aktivitását.  

A fenti szervezetek tevékenysége számos területen színesíti az itt élő emberek életét, és több 

közülük ellát olyan feladatokat, melyek az esélyegyenlőséget javítják.  

Jelentős a sportegyesületek tevékenysége a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében. A 

Bükkszentkereszti Sportkör, több mint 20 éves múltra tekint vissza. Nagy szerepet játszott a helyi 

futballcsapat kialakításában és működtetésében. Jelentős szerepet tölt be a településen a Polgárőr 

Egyesület is, melynek tagjai a település minden rendezvényén aktív munkával támogatják a 

szervezőket.  

 Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában 

Alapítvány 2001-ben alakult, közhasznú szervezet.  Az alapítvány célja, hogy segítse az iskolában 

és az óvodában folyó oktató, nevelő munkát, támogassa az iskolában folyó egészségnevelési, 

környezetnevelés, tanulmányi, és sportfeladatokat. Támogassa a kirándulásokat, táborokat, a 

rászoruló tanulókat, a tartósan beteg gyermekeket, fiatalokat. Segítse az iskolai infrastrukturális 

fejlesztését. Támogatásban részesítse a hagyományőrző és más iskolai rendezvényeket, tanulmányi 

versenyeket a tehetséges tanulók versenyeztetését, utaztatását. 

Bükkszentkereszten 18. éve működik Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.  

Célja és feladata támogatni mindazon törekvéseket, melyek a szlovák nyelv megőrzésével, a 

szlovák hagyományápolással, tárgyi és szellemi értékek megmentésével, a kultúra (ezen belül a tánc 

a régi magyar és szlovák népdalok, katonadalok, az igazi régi „Újhutai dalok”) átörökítésével a 

fiatalok felé- van hatással.  

Ismerve hagyományaik és gyökereik megőrzésének jelentőségét, bevételeit s ez által támogatás 

értékű kiadásait pályázati forrásokból, szinte minden évben növelik. Így tudják támogatni a szlovák 

nemzetiségi óvodát, iskolát, a hagyományőrző klubot, ezen belül az énekkart, a rendezvényeket, 

fellépésekre, meghívásokra az utaztatást, szlovák nyelvű eligazító táblák a faluban, de jutott az 

egyházzal való kapcsolattartásnak, templom felújítására, a sportkörnek, s évenként egy-egy 

szlovákiai kirándulás támogatásához is. A sokszínű tevékenységével hozzájárul a település szlovák 

nemzetiségi lakosság támogatásához.  

Az utóbbi évtizedben Szabó Györgynek köszönhetően a községben fellendült a gyógynövény 

turizmus. Megalakult a Bükki Fűvészmester és Népgyógyászati Egyesület, Pharmaherb Kft., 

Gyógynövényház. 2018-ban 12. alkalommal került sor az Országos Gyógynövény Napok 

megrendezésére, melyre az érdeklődők száma 8-10 000 fő volt.   Szabó György tevékenysége óriási 

jelentőséggel bír a településen. Egyrészt jelentősen növeli a település látogatottságát. Másrészt a 

Szabó György közreműködésével működtetett Pharmaherb Kft a településen az egyik legnagyobb 

foglalkoztató.  

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
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Az Önkormányzat és az intézmények a Programot és a beszámolókat saját honlapjukon, és az SZMSZ-ben 

szabályozott módon közzé teszik.  

Továbbá szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiát bevonni (honlap, tájékoztató kiadványok, 

rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

A program elfogadását követően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános 

fórumot hívunk össze, amelyre a szülők, a hátrányos helyzetű csoportok képviselői, valamint a 

nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv nyilvánosságra hozatala.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására érdekében évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 

eredményekről, a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézmények, szülők és az együttműködő 

szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.  

Az éves eredményeket nyilvánosságra hozzuk, természetesen csak aggregált adatokat és információkat 

közölve, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az 

önkormányzat különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos 

helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakítása érdekében.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

  
 

1. A HEP IT részletei 
 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

 munkahely hiánya, nincs helyben 

elérhető felnőttképzés, amely a munkaerő 

kínálathoz igazodik 

 Munkahelyteremtés, közfoglalkoztatás, 

felnőttképzés megszervezése az ifjúsági 

tábor felújítása, bükkszentlászlói út 

kiépítése, vezetékes földgázellátás 

kiépítése 

Gyermekek 

 családi bölcsőde nem megfelelő 

épületben, védőnői szolgálat épülete nem 

korszerű, általános iskola épülete nem 

korszerű 

 családi bölcsőde elhelyezése, védőnői 

szolgálat és általános iskola épületének 

korszerűsítése 

Idősek  nincs szervezett idősellátás idősellátás biztosítása 

Nők 
 kisgyermekes nők munkába állása 

nehezített, krízishelyzetbe kerülés esélyét 

csökkentő tanácsadás hiánya 

 a női munkavállalás elősegítése, a 

kisgyermekes anyukák izolációjának 

oldása, a tanácsadás és különböző 

prevenciós, családi életre felkészítő 

programok megszervezése 

Fogyatékkal 

élők 

 járdák akadálymentesítése, nem 

középületek akadálymentesítése részben 

megoldott 

 akadálymentesítés 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Bükkszentkereszt község természeti környezetének köszönhetően vonzó lakhelyül szolgál az itt 

élőknek és az idetelepülő családoknak egyaránt. A település földrajzi elhelyezkedése és 

természeti környezete azonban hátrányokat is okoz tekintve a közlekedési viszonyokat, melyek 

kihatással vannak az itt élők életére. A település mutatói az országos átlagot nem haladják meg 

ugyan, de jobbak a foglalkoztatás, a jövedelem, a közmű ellátottsági mutatók mind a megyei 

mind a kistérségi mind pedig a régiós átlagtól. A település páratlan természeti környezete 
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lehetőséget ad az idegenforgalmi látogatottság növelésére, melynek következtében számos 

kereskedelmi és magánszálláshely, kereskedelmi és vendéglátóegység működik. A helyi 

döntéshozók figyelemmel kísérik az itt élők szociális helyzetét, és az elmúlt évek folyamán a 

lehetőségekhez mérten támogatták az itt élő családokat.  

A helyzetelemzés folyamán az társadalmi csoportok esélyegyenlőségével kapcsolatban az alábbiak 

kerületek megállapításra: 

 

 

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége: 

 

A településen romák nem élnek, a lakosság 28 %-a szlovák nemzetiségi. A magukat szlovák 

nemzetiségűeknek valló lakosok a közszolgáltatások elérésében, a lakhatási viszonyokban, a jövedelmi 

helyzetüket tekintve nem különülnek el a település többi lakóitól.  

A településen nincs konkrét felmérés a mélyszegénységben élők számáról, erre csak a szociális ellátásban 

részesülők számából lehet következtetéséket levonni.  

A mélyszegénységben élők esélyegyenlőségét leginkább munkahelyteremtéssel lehet csökkenteni Ennek 

megfelelően az önkormányzat a helyi sajátosságokat figyelembe véve leginkább az idegenforgalom 

növelésében látja a lehetőséget. Mivel a település csodálatos környezetben fekszik, nagyon vonzó a turisták 

számára, azonban kevés a szabadidő eltöltésére nyújtott lehetőség. A település földrajzi elhelyezkedésénél 

fogva mezőgazdasági termékek termesztésére nem alkalmas, az állattenyésztés viszont nem jellemző. 

Továbbá a település megközelíthetőségében óriási szerepe lenne a bükkszentlászlói út kiépítésének.  

 

 

A gyermekek helyzete és esélyegyenlősége: 

 

A településen a gyermekek száma alacsony, a családok egy-két gyermeket vállalnak. Ritkán előfordul 3 

gyermekes család és csak egy esetben van 4 gyermek. A gyermekszegénységről nem lehet hiteles képet 

mutatni a már fentebb is említett alkalmi jövedelmek és egyszerűsített foglalkoztatásból származó 

jövedelmek miatt. Gyermekvédelmi kedvezményben az iskoláskorúak elenyésző számban részesülnek. Az 

önkormányzat minden esetben biztosítja a jogszabály által előírt kedvezményeket az étkeztetésnél és a 

tankönyvtámogatásnál is. Hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincsen.    A 

helyi általános iskolában a továbbtanulás 100 %-os, a gyermekek 90 %-a szakközépiskolában vagy 

gimnáziumban tanul tovább.  

Azonban az általános iskola teljes felújítására szükség lenne. Továbbá a védőnői szolgálatot ellátó 

épületrész is rendkívül elavult, mely ellentétben az orvosi rendelővel, nem került felújításra. A családi 

bölcsőde üzemeltetése az általános iskola épületében hosszú távon nem praktikus, ezért szükség lenne 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége: 

Az 55 év feletti lakosok foglalkoztatási mutatói alapján jelentős számban tartós munkanélküliek. 

Az ő foglalkoztatásukra nincsen külön program, viszont a közfoglalkoztatásban a részvételük 

100 %-os. Ebben a korcsoportban található a legtöbb csak 8 osztályt végzett, de ők már nem 

vonhatóak be képzésbe. A korcsoport hátrányokat szenved a helyben foglalkoztatottak arányait 

tekintve is. A 64 év felettiek száma teszi ki a lakosság legnagyobb részét. Számukra elérhető az 

étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Nem 

megoldott azonban az idősek napközbeni ellátása.  

 

 

A nők helyzete és esélyegyenlősége: 

 

A kisgyermeket is nevelő nők számára nehezített a foglalkoztatás, egyrészt a helyben található 

munkahelyek hiánya, másrészt a gyermekek napközbeni ellátását végző intézmények 

nyitvatartása miatt. A településen van bölcsőde.  A településen nincs a nők munkába állását 

segítő foglalkoztatási program, a közfoglalkoztatásban azonban magas számban dolgoznak. A 

helyi döntéshozatalban a nők száma rendkívül alacsony, például a képviselő-testületben, annak 

bizottságaiban viszont jelentős számban helyt kaptak. A helyben lévő állami szektor, a 

közoktatás és a közös hivatal dolgozói is nagyrészt nők. Az esélyegyenlőséget növelné, ha a 

fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, 

csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítására sor kerülne. . Gyermekneveléssel, 

gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása, családi 

közösségépítő programok szervezése lenne szükséges.   

 A fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

A településen a fogyatékkal élőkről nincs pontos nyilvántartás, mivel a számukra folyósított 

ellátások egy része nem az önkormányzat hatáskörében kerül megállapításra. A fogyatékkal 

élők – fogyatékosságuk súlyossága miatt – soha nem dolgoztak, szociális ellátásban részesülnek. 

Jellemző, hogy a fogyatékosok ellátásáról a családjaik gondoskodnak, nem kerültek 

intézményekbe. A fogyatékkal élők részére semmilyen foglalkoztatási program nincs, viszont 

mint már említett, hogy a fogyatékosság súlyossága miatt erre eddig igény sem merült fel 
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A beavatkozások megvalósítói 
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
faktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

 Munkahelyteremtés, közfoglalkoztatás, 
felnőttképzés megszervezése 

Helyi önkormányzat köztisztviselői, munkaügyi 
központ 
Felelős: polgármester 

Gyermekek 
  családi bölcsőde elhelyezése, védőnői 
szolgálat és általános iskola épületének 
korszerűsítése 

Helyi önkormányzat, oktatási intézmények 
Felelős: polgármester, intézmények vezetői 

Idősek 
  idősellátás biztosítása 

Helyi önkormányzat  
Felelős: polgármester 

Nők 

 a női munkavállalás elősegítése, a 
kisgyermekes anyukák izolációjának oldása, 
a tanácsadás és különböző prevenciós, 
családi életre felkészítő programok 
megszervezése 

Helyi önkormányzat 
Felelős: polgármester 

Fogyatékkal 

élők  akadálymentesítés 
Helyi önkormányzat 
Felelős: polgármester 

Jövőképünk 

  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők tisztában legyenek a részükre folyósítható 

ellátásokról, számukra megfelelő képzésekben és foglalkoztatásban vegyenek részt. Minél többen 

közülük képesek legyenek érdekeik képviseletére, és a településen növekedjen a szociális 

biztonságuk.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szegénysége elleni küzdelmet, és azt, hogy a gyermekek 

számára elérhető legyen a közszolgáltatások teljes köre. Kiemeltnek tartjuk azt is, hogy a 

gyermekek szülessenek bárhová, olyan környezetben nőjenek fel, hogy képességeik 

kibontakozhassanak, és minden területen a számukra megfelelő ellátás biztosítva legyen  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, az őket ért hátrányok leküzdésére, teszünk azért, 

hogy az életük nagy részét munkával töltő időseink ne szegénységben és elszigetelve éljenek.   

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a helyi közéletben való részvétel biztosítását, a 

döntéshozatalban való részvételt, és annak elősegítését, hogy kisgyermekeket nevelő nők esélye 

biztosított legyen a foglalkoztatás területén is.  

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők és családjaik támogatására, elősegítjük a szociális 

ellátások igénybevételének lehetőségéről a széleskörű tájékoztatást. Nem csak a fogyatékossággal 

élőket, hanem azok családját is támogatjuk lehetőségeinkhez mérten anyagilag és erkölcsileg is.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 munkahely hiánya, nincs helyben elérhető felnőttképzés, amely a munkaerő 

kínálathoz igazodik 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Munkahelyteremtés, felnőttképzés szervezése 

Rövid távon: a településen a hiányszakmák iránti igény felmérése 

Közép és hosszútávon: a településen a hiányszakmák iránti igény felmérése, 

ehhez képzések szervezése, pályázati források felhasználása 

munkahelyteremtéshez. az ifjúsági tábor felújítása, bükkszentlászlói út kiépítése, 

vezetékes földgázellátás kiépítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Pályázati források keresése munkahelyteremtéshez 

2. A helyi hiányszakmák feltérképezése 

3. Képzések szervezése 

  

Résztvevők és 

felelős 

Helyi önkormányzat köztisztviselői, Szociális Bizottság, jegyző 

Felelős: polgármester  

Partnerek Munkaügyi központ, helyi vállalkozók és civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 Pályázati források keresése: 2020 

Képzések szervezése: 2022.    

  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Csökken a minimálbéren foglalkoztatottak száma, a hiányszakmákkal kapcsolatos 

képzések megszervezésre kerülnek 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A munkaerő kínálat kis száma miatt a felnőttoktatás nem éri el célját-

megfelelően kiválasztott képzés szükséges 



 97 

 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, humán erőforrás 

 
 
 

Intézkedés címe: Gyermekek esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 családi bölcsőde nem megfelelő épületben, védőnői szolgálat épülete nem 

korszerű, általános iskola épülete nem korszerű 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid táv: megfelelő épület keresése a családi bölcsödének, épületek 

állapotának felmérése 

 

Hosszú táv: az épületek korszerűsítése 

  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.  Pályázati források felkutatása 

2.  az épületek korszerűsítése 

Résztvevők és 

felelős 
Intézményvezetők, polgármester 

Partnerek  Intézményvezetők, polgármester 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

  1.  Pályázati források felkutatása: 2020 

2.  Az épületek korszerűsítése: 2022 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Fenntarthatóak az eredmények, amennyiben a gyermekszám adott.   

Kockázatok  

és csökkentésük 
A felújított épületet és a családi bölcsődét az alacsony gyermeklétszám miatt 
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eszközei nem tudja fenntartani az önkormányzat 

 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pályázati forrás 

 
 
 
 
 

Intézkedés címe: A nők esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

kisgyermekes nők izolálódása, krízishelyzetbe kerülés esélyét csökkentő 

tanácsadás hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid táv: A kisgyermekes nők részére programok szervezése 

Hosszú táv: a nők izolációjának oldása, a tanácsadás és különböző prevenciós, 

családi életre felkészítő programok megszervezése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.  pályázati források keresése 

2.  családi életre felkészítő programok megszervezése hosszú távon 

rendszeresen szakértő bevonásával. 

Résztvevők és 

felelős 

Családsegítő szolgálat családgondozója, gyermekjóléti szolgálat családgondozója 

Felelős: polgármester 

Partnerek Munkaügyi központ, védőnő Családsegítő szolgálat családgondozója 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
1. pályázati források keresése: 2019 
2. Tanfolyamok, foglalkozások megszervezése: 2020 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

1. A nők munkába állásának segítése 
2.  Krízishelyzetek elkerülése 
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Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

1. A program végrehajtása bizalmi kapcsolatok kiépítése nehézségekbe ütközhet.  

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás, pályázati forrás 

 

 
 
 

 

 

Intézkedés címe: Idősek esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nem megoldott a napközbeni ellátás 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az idősek napközbeni ellátásának megoldása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Idősek napközbeni ellátásának megoldása  

Résztvevők és 

felelős 

Szociális bizottság, önkormányzat szociális ügyintézője, jegyző, szociális gondozó, 

civil szervezetek 

Partnerek Helyi önkormányzat, egészségügyi szektor 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 

1. Idősek napközbeni ellátásának megoldása: 2018 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

1. Az idősek napközbeni ellátása fenntartható 
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valamint 

fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Az idős emberek izoláltságuk miatt bizalmatlanok-megfelelő személyes 

kapcsolatok kiépítése 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pályázati forrás 

 
 
 
 
 

  

 

Intézkedés címe: Fogyatékosok esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Akadálymentesítés hiányzik.   

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 

1. Az akadálymentesítés az épületek és az infokommunikáció területén 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. A már meglévő még nem akadálymentesített épületek akadálymentessé 

tétele 

2. Infokommunikációs ellátottság kiépítése 

 

Résztvevők és 

felelős 

Családsegítő szolgálat családgondozója, egészségügyi szektor 

Felelős: polgármester 

Partnerek Civil szervezetek, helyi önkormányzat, egészségügyi szektor 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. A már meglévő még nem akadálymentesített épületek akadálymentessé 

tétele: 2020 

3. Infokommunikációs ellátottság kiépítése: folyamatos 
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Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

  

Az akadálymentesítés részben megoldható, részben a jövőben átalakításokra 

kerülő épületeknél kötelező.  

   

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A fogyatékkal élők családjai elzárkózhatnak, ezt megfelelő kommunikációval és a 

bizalmon alapuló személyes kapcsolatokkal lehet kompenzálni.  

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pályázati forrás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk

edés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelem

zés 

következtet

éseiben 

feltárt 

esélyegyenl

őségi 

probléma 

megnevezés

e  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az 

intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje  

Az 

intézkedés 

eredményes

ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásához 

szükséges 

erőforráso

k (humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredmény

einek 

fenntartha

tósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Munkahelyt

eremtés 

Helyben 

kevés a 

munkalehet

őség 

növekszik a 

foglalkoztatá

s, ezáltal 

emelkedik az 

életszínvonal 

Esélyegyenl

ő-ségi terv 

pályázati 

források 

keresése, 

az ifjúsági 

tábor, 

abükkszent

lászlói út 

és a 

vezetékes 

gázhálózat 

megvalósít

ásához 

polgármest

er 

2020. 12. 

31. 

munkanélküli

ségi ráta  

pályázati, 

és humán 

erőforrás  

Fenntartha

tó 

2 
Képzések 

szervezése 

Helyi szinten 

és a 

vonzáskörze

tben kevés a 

felnőttképzé

si lehetőség 

Felnőttképzé

sek 

szervezése 

Esélyegyenl

ő-ségi terv 

A település 

vonzáskörz

eté-ben a 

képzési 

lehetősége

k 

áttekintése 

Polgármest

er, 

Szociális 

ügyintéző 

2020.12.31

. 

Rövid és 

hosszú távú 

képzések 

megvalósulás

a 

Humán 

erőforrás, 

pályázati 

források 

Megfelelő 

képzéskíná

lat esetén 

fenntartha

tó 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Családi 

bölcsőde 

megfelelő 

épületbe 

helyezése 

Kisgyerneke

k számára 

nem 

megfelelő 

elhelyezés 

a szolgáltatás 

színvonalána

k emelése 

Az 

önkormányz

at 

költségveté

se, 

esélyegyenl

őségi terv, 

feladatellát

ási terv 

Pályázati 

források 

keresése  

Intézmény

vezető, 

polgármest

er 

2022.12.31

. 

 Gyermekek 

megfelelő 

elhelyezése, 

bölcsödei 

létszámnöve

kedés  

Pénzügyi, 

humán 

erőforráso

k  

Fenntartha

tó adott 

gyermek- 

szám 

esetén  

2  Általános 

iskola és 

 Elavult, 

korszrűtlen 

Korszerő 

épületek 

Esélyegyenl

ő-ségi terv 

 Pályázati 

források 

Intézmény

vezető, 
2022.12.31 Energiamegt

Humán 

erőforrás, 

 Fenntarth

ató adott 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk

edés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelem

zés 

következtet

éseiben 

feltárt 

esélyegyenl

őségi 

probléma 

megnevezés

e  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az 

intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje  

Az 

intézkedés 

eredményes

ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásához 

szükséges 

erőforráso

k (humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredmény

einek 

fenntartha

tósága  

védőnői 

szolgálat 

épületének 

korszerűsíté

se 

épületek létrehozása, 

energiatakar

ékosság 

Pedagógiai 

Program 

Intézményi 

munkaterv  

keresése polgármest

er 

. akarítás, pályázati 

erőforrás 

gyermek- 

szám 

esetén 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Kisgyermeke

s nők 

izolálódásán

ak oldása 

 

Kisgyermeke

s nők 

izolálódása 

Programok 

szervezése a 

célcsoportna

k 

Esélyegyenl

őségi terv 

pályázati 

források és 

szakember

ek 

keresése 

polgármest

er, 

családsegít

ő 

2022.12.31

. 

Kisgyermeke

s nők 

elhelyezkedé

sének 

növekedése  

humán 

erőforrása, 

pályázati 

erőforrás 

Fenntartha

tó  

2 

 

krízishelyzet

be       

kerülés 

esélyét 

csökkentő 

tanácsadás 

szervezése  

 

tanácsadáso

k,  

prevenciós 

programok 

szervezése 

hiánya 

Programok 

szervezése a 

célcsoportna

k 

Esélyegyenl

őségi terv 

 pályázati 

források és 

szakember

ek 

keresése 

 

polgármest

er, 

családsegít

ő 

 

2022.12.31 

Krízishelyzet

ek elkerülése 

 humán 

erőforrása, 

pályázati 

erőforrás 

Fenntartha

tó 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1. 

Napközbeni 

ellátás 

biztosítása 

Jelenleg 

nincs 

szervezett 

intézmény 

az idősek 

nappali 

ellátására  

Nappali 

ellátás 

biztosítása 

Önkormány

zat éves 

költségveté

se, 

esélyegyenl

ősé-gi terv, 

feladatellát

ási terv  

Idősek 

napközi 

otthonána

k 

megszerve

zése, 

nappali 

foglalkozta

tás 

megszerve

zése 

Szociális, 

egészségüg

yi szektor 

2022.12.31

. 

Felmérések, 

interjúk 

Pénzügyi, 

Pályázati 

források 

Humán 

erőforrás  

Fenntartha

tó 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1. 

  

Akadálymen

tesítés 

Akadálymen

tesítés 

hiányzik, a 

középületek 

részben 

akadály- 

Fogyatékoso

k 

hozzáférése 

a 

közszolgáltat

ásokhoz  

Önkormány

zat éves 

költségveté

se, 

esélyegyenl

ősé-gi terv,  

Rendszeres 

időközönk

ént 

felmérés  

polgármest

er 

2022.12.31

. 
Felmérés 

Pénzügyi, 

Pályázati 

források 

Humán 

erőforrás  

Fenntartha

tó 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk

edés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelem

zés 

következtet

éseiben 

feltárt 

esélyegyenl

őségi 

probléma 

megnevezés

e  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az 

intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje  

Az 

intézkedés 

eredményes

ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásához 

szükséges 

erőforráso

k (humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredmény

einek 

fenntartha

tósága  

mentesek  

 

  

2

. 

  

Infokommunikác

iós 

akadálymentesít

és 

Infokommunikác

iós 

akadálymentesít

és hiányzik, a 

középületek 

részben akadály- 

mentesek  

Fogyatékosok 

hozzáférése a 

közszolgáltatások

hoz  

Önkormányza

t éves 

költségvetése

, 

esélyegyenlős

é-gi terv,  

Rendszeres 

időközönké

nt felmérés  

polgármest

er 

 

2022.12.

31 

Felmér

és 

Pénzügy

i, 

Pályázat

i 

források 

Humán 

erőforrá

s  

Fenntartha

tó 
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3. MEGVALÓSÍTÁS 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 

megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

  

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 
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- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 

a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 

Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 

 
 
 

 
 
 
 

HEP Fórum  

tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 
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A HEP Fórum működése: 

 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 

készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 

létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

  

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 
  

A 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: 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Jámbor Flórián 

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  

- 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 
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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. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/ 2018 (XI.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Bükkszentkereszt Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját az ismertetett tartalommal 

elfogadja. 

 

(A programot a határozat melléklete tartalmazza.) 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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3.) Napirendi pont: Beszámoló a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi munkájáról  

Előadó: dr. Hegyközi Béla jegyző 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző ismerteti a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi munkájáról szóló beszámolót az alábbiak szerint: 

 

Beszámoló a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi munkájáról 

 

 Bükkszentkereszt 

 

  

1./ Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok 

 

Az elektronikus anyakönyvben történő születési, házassági és halotti anyakönyvi bejegyzések, 

a papíralapú anyakönyvek bejegyzéseinek rögzítése az elektronikus rendszerben és erről az 

anyakönyvi bejegyzések betűrendes névmutatókba feljegyzése.  

 

Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket:  

 

 A házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás 

 A házasságkötés 

 A névváltoztatási eljárás 

 A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás 

 Az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése 

 Az apai elismerő nyilatkozatok felvétele és nyilvántartása 

 A halálesetek anyakönyvezése 

 Határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket 

tartalmazó papír alapú anyakönyveket és betűrendes névmutatókat 

 Anyakönyvi adatváltozások átvezetése 

 Anyakönyvi okiratok kiállítása 

 Nyilvántartások vezetése 

 Törvényben előírt adatszolgáltatások teljesítése 

 

2015. január 1-től az elektronikus anyakönyvben születés anyakönyvezése nem történt, 

tekintettel arra, hogy a születés helye szerint történik az anyakönyvezés. 

 

Az elektronikus anyakönyvbe 11 házasság került anyakönyvezésre. 

 

Az elektronikus anyakönyvbe 5 haláleset lett anyakönyvezve. 

 

Apai elismerő nyilatkozat felvételére az évben 3 alkalommal került sor. 

 

Válásról ebben az évben 2 alkalommal értesített a Bíróság. 

 

A házassági névviselési forma módosítására 3 alkalommal indult eljárás. 

   

Névváltoztatási eljárás ügyében nem indult eljárás. 
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Anyakönyvi adatváltozás, módosítás (6-os bizonylat) 22 esetben történt. 

 

Az elektronikus anyakönyvi rendszerből kiállított anyakönyvi kivonatok száma 61 volt. 

 

Anyakönyvi adatváltozás 22 alkalommal történt. 

Teljesített adatigénylések száma: 15 db.  

Kiállított anyakönyvi hatósági bizonyítványok: 15 db.  

 

 

Az Elektronikus Anyakönyvbe bejegyzett papír alapú anyakönyvi alap- és utólagos 

bejegyzések, újbóli anyakönyvezések száma: 

 

 Születési esemény rögzítése 155 

 Házasságkötési esemény rögzítése 80 

 Haláleset esemény rögzítése 30 

 Utólagos bejegyzések: 2 

 

2./ Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatkör 

 

Nyilvántartást vezet a polgárok személyi adatairól és lakcíméről, értesítési címéről, valamint 

az azokban bekövetkező változásokat átvezeti. Ezekről okiratokat állít ki törvényben 

meghatározott jogosultak részére. A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése 

érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az 

illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának 

nyilvántartáson történő átvezetéséről. A feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások 

alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt 

haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. Elvégzi a lakcímek felülvizsgálatát és az 

azokban történt változásokat átvezeti a nyilvántartásban. A népesség-nyilvántartó helyi 

nyilvántartást vezeti, számítógépen, illetve manuálisan is. Igazolást ad ki a polgár részére a 

bejelentett lakcíméről és nyilvántartásba vett személyazonosító adatairól.  

 

Az állandó lakosok száma: 1171 fő 

 

2018. évben 43 bejelentkezés történt, melyből: 

  

 Állandó lakcím bejelentés:    13 

 Tartózkodási hely létesítés:    15 

 Állandó lakcím megszűnés új létesítése nélkül:  0 

 Lakcím passziválás      0 

 Tartózkodási hely megszüntetés:    2 

 Lakcímek javítása                                                      4  

 

Az Országgyűlés 2013. december 9-ei ülésnapján elfogadta az állami és önkormányzati 

nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCCXX. törvényt, 

amely 2015. január 1. napján lépett hatályba. E jogszabály értelmében úgynevezett központi 

címregisztert (KCR) kell létrehozni, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-

szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 

nyilvántartások számára.  
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3./ Ipari, és kereskedelmi hatáskör 

 

A telephely engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2013. január 1. napjától visszakerültek 

jegyzői hatáskörbe, melyről a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 

rendelet rendelkezik.  

2018-ben Bükkszentkereszten telephely engedélyezés nem történt, telep bejelentése nem 

történt.   

 

További  feladat: 

 

- az üzletek működésével, 

- a szeszesital alkalmi árusításának engedélyezésével, 

- üzletek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,  

- vásár-piac tér nyilvántartásba vételével 

- szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével  

 

kapcsolatos feladatok.  

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről változott a jogszabály 2010. október 

1. napjától kezdődően.  

Az új engedélyeket 4 jogszabály figyelembe vételével kell kiadni.  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény mellett a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet, a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI 

törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény együttes 

figyelembe vételével intézkedik.  

Vannak olyan termékkörök, melyek bejelentési kötelezettséghez vannak kötve, illetve a 

kizárólag üzletben forgalmazható termékek, melyekre igazolást adunk a működési engedély 

kiadásáról.  

(Ilyenek a veszélyes anyagok és készítmények, festékek, lakkok, járművek javító fényezésére 

szolgáló termékek, állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik, fegyver, lőszer, robbanó 

és robbantószer, gázspray, növényvédő szerek és hatóanyagaik, nem veszélyes hulladék, „A” 

és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.) 

 

A kereskedelmi tevékenységek közül a dohánytermékek forgalmazásának engedélyezése 

kikerült a hatáskörből a 2012. évi CXXXIV. törvény alapján, ehhez a vámhatóság engedélye 

szükséges.  

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Kormány rendelet 

szabályozza a szálláshely szolgáltatás és üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.  

 

2018. évben működési engedély iránti kérelem nem érkezett, működési engedély adataiban 

változás nem történt. Működési engedély megszüntetésére nem  került sor. 
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Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység:  2 esetben csomagküldő kereskedelem, 1 

esetben tűzifa kereskedés házhoz szállítással nyilvántartásba vételére került sor.  

 

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartása iránt 4 kérelem érkezett. 

Adatokban bekövetkezett változás bejelentés nem történt.  

 

Jelenleg 19 egyéb szálláshely van regisztrálva. Ez évben új szállásadó regisztrálását   4 

esetben kérte.   

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági 

nyilvántartásba vételét a 173/2003 (X. 28.) Kormány rendelet szabályozza. A rendelet hatálya 

kiterjed a szálláshelyek tulajdonosaira, vagyonkezelőire, bérlőire, üzemeltetőire. 

 

2018. évben 1 nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely nyilvántartásba vétele történt. 

 

2018. évben jelentős változás az ipar és kereskedelmi ügyintézésben, hogy bevezetésre került 

az ASP szakrendszer  kötelező használata.  

 

4. Szociális és gyámügyi igazgatási feladatok 

 

Az l993. évi III. törvény, illetve a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a települési támogatásról szóló 2/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete 

szabályozza az ellátások nyújtásának feltételeit.  

 

A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

2013-ban kötelezően bevezetésre került a szociális regiszter használata. Ezt 2014. február 15. 

napjától naprakészen kötelező vezetni. A regiszter tartalmazza a jogosultak és velük egy 

háztatásban élők adatait, amely elősegíti az ellátórendszerrel kapcsolatos visszaélések 

megakadályozását  

 

Az ellátások formái:  

 

Pénzbeli ellátások: 

 

2015. március 1. napjától települési támogatást állapít meg az önkormányzat.  

 

Települési támogatásként az alábbi ellátások megállapítására került sor 2018. évben: 

 -lakásfenntartási támogatás 

-eseti segély 

-szociális kölcsön 

-temetési segéy 

-Bursa Hungarica ösztöndíj 

-közlekedési támogatás 

-gyógyszertámogatás 

 

 

Települési támogatásként eseti segélyben  10 fő részesült, átlag 5-20 ezer forint összeget 

állapít meg a bizottság, mely egyszeri készpénz.   
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Szociális kölcsönben 3 fő részesült 2018-ban. 

 

 

Temetési segélyben 4 fő részesült, annak a részére állapítható meg, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-

ánál nem lehet kevesebb. Nem jogosult segélyre, az az eltemettető, akinek családjában az egy 

főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb 

összegének 3-szorosát, egyedülálló esetén 3,5-szeresét.   

A bizottság 25 000,- Ft-ot biztosít temetési segély címen.  

 

Lakásfenntartási támogatás 

2015. március 1. napjától a települési támogatásról szóló helyi rendelet alapján folyósít az 

önkormányzat lakásfenntartási támogatást. Ennek összege a rendelet módosításokat  követően 

6 000,- Ft/hó-ra, egyedülálló esetén 7000,- Ft/ hóra változott. 34 fő részesül lakásfenntartási 

támogatásban.  

 

 

Gyógyszertámogatás: A települési támogatásról szóló rendelet alapján 2018. évben   2 fő 

részére állapított meg gyógyszertámogatást a Szociális Bizottság. A gyógyszertámogatás 

legkisebb összege 6 000- 7000,- Ft jövedelemtől függően, mely összeg negyedévente kerül 

folyósításra a jogosultak részére. A gyógyszerkiadásokról az egészségbiztosítás állít ki 

igazolást.  

 

Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

Az idősek napja alkalmából előreláthatólag 319 fő részére 5000.-Ft/fő összegben kerül 

kifizetésre támogatás. 

 

Fogyatékos gyermeket nevelő családnak nyújtott települési támogatás folyósítására ebben 

az évben  nem került sor. ( 50 000,- Ft összegben/ év) 

 

„Bursa Hungarica” című pályázatot hirdetett meg a Felsőoktatási Intézet, melyhez az 

önkormányzat is csatlakozott. 2018-ban 8 pályázó az „A” típusra pályázott,  „B” típusra      

pályázat nem érkezett. Az „A” típusra 9 esetben megállapított ösztöndíj összeg 5  000- 

8000,- Ft, mely  havonta tíz hónapon keresztül kerül utalásra. 2019.évre összesen 500 000,- 

Ft-tal támogatja az önkormányzat a felsőoktatási intézményben tanulókat. A pályázatból egy 

pályázó sem lett elutasítva. 

 

 

Iskolakezdési támogatás: 

 2018. szeptember 1. és szeptember 30. napja között kérelmezhették azok a családok, amelyek 

iskoláskorú gyermekeket nevelnek. A támogatás összege iskolás gyermek esetén 25 000,- 

Ft/fő, óvodás és családi napközi nevelésben résztvevő gyermek esetén 15 000,- Ft/fő.  

82 család részesül  támogatásban, összesen 2 850 000,- Ft összegben.  

 

 

Szociális Étkeztetés  

 

Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak. Összesen: 40 fő részére.   
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2012. évtől szociális étkeztetésben részesülőkről napi szinten jelentést kell adni az 

elektronikus rendszerben.  

 

2012. július 1. napjától csak abban az esetben kaphatja meg az önkormányzat az étkeztetésre 

az állami támogatást, ha a napi jelentési kötelezettségének eleget tesz.  

 

 

 

Közfoglalkoztatás szervezése: 

 

2018. évben átlagosan 34 fő vett részt közfoglalkoztatásban. Jelenleg 2019. február 28 

napjáig kötött az önkormányzat szerződést a munkaügyi központtal. A közfoglalkoztatás 

teljes ügyintézése (munkaerőigény, kérelmek írása, elszámolások, telefonos egyeztetések) a 

közös önkormányzati hivatalon keresztül történik. A közfoglalkoztatásra ebben az évben 

29 503 822,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. (bér+ dologi kiadások).  

 

Fentieken kívül  9  fő vett részt az önkormányzat által szervezett diákmunkában, mely július 

és augusztus hónapokban zajlott. Erre az önkormányzat 1 933 954,- Ft összegű támogatást 

kapott.  

 

Ezen kívül bértámogatásban részesül az önkormányzat a munkaügyi központtól 2 fő 

támogatással foglalkoztatott munkavállaló után. Erre az önkormányzat 3 451 168,- Ft összegű 

támogatásban részesült.  

 

 

Gyámhatósági ügyek: 

 

2013. január 1. napjától a gyámhatósági ügyeket  a Miskolci Járási Hivatal vette át.  

 

 A helyben maradó ügyekről a közös önkormányzati hivatal statisztikai jelentést teljesít 

minden év I. negyedévében.   

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. 

meghatározza a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a 

gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások körében a jogosult és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást folyósíthat. 

 

2018-ban rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem volt megállapítva.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családok támogatása, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának 

elősegítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 

A gyermeket rendszeres támogatásban részesíti az önkormányzat, ha a családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 135 %-át, ha egyedülálló a 145  %–át, valamint vagyonnal nem rendelkeznek. 

Jelenleg 2 családból 2 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.   
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § 

(1) bekezdése szerint a gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni juttatásként, Erzsébet 

utalvány formájában lett a jogosultak részére átadva.  

Hátányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai 

végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes 

nyilatkozattal történik) 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság 

fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 

környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 

szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált 

településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által 

megállapítható. ) 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 

alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 

 

Hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Bükkszentkereszten 

nincs.  

  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 

üléseinek száma 2018 évben: 13 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 

által hozott határozatok száma összesen:  225  
Ebből  

                                    eseti segélyről                                                                                                 

10 

                         temetési segély                                                                                        4 

                                    szociális kölcsön:                                                                                    3  

                                    szociális célú tűzifa                                                                               82  

   gyógyszertámogatás:                                                                               2 

   Bursa Hungarica pályázat                                                                       8 

                         Fogyatékos gyermekek családjának nyújtott támogatás                        0 

   lakásfenntartási támogatás                                                                    34 
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              iskolakezdési támogatás:                                                                      82

     

5. Adóhatósági ügyek:  

  

Adóügyekben hozott határozatok az alábbiak szerint alakul: 

 

Építményadó határozat:           15 

Gépjárműadó határozat:                       208 

Iparűzési adó határozat:                          96 

Idegenforgalmi adó tartózkodás után határozat:             0 

Adóügyben hozott határozatok száma összesen:        319 

 

 

 

2019. évben iktatókönyvben szereplő iktatott ügyiratok: 

- főszámra:    2341 

- alszámra és gyűjtőszámra:             1521 

Összesen:               3862 

2018. január 1. napjától az iktatás is ASP szakrendszeren keresztül történik.  

Önkormányzati feladatok:  

 

Képviselő-testület által hozott 

 

- határozatok száma: 46 

- rendeletek száma: 8 

 

Képviselő-testületi ülések száma: 16 

 

2013. július 1. napjától bevezetésre került, hogy a képviselő-testület által alkotott rendeleteket 

kötelező feltölteni a Nemzeti Rendelettárba. Ezen kívül a kormányhivatallal való 

kapcsolattartás is a nemzeti rendelettár törvényességi felügyeletének írásbeli 

kapcsolattartásával összefüggő ügykezelő modulján keresztül zajlik, itt kell a képviselő-

testület és bizottságainak üléséről készült jegyzőkönyveket is feltölteni.  

A közös önkormányzati hivatal ellátja a jegyzőkönyvek feltöltését a nemzetiségi 

önkormányzat részére is.  

 

Egyéb igazgatási ügyek:  

 

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 

területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet alapján földhivatali eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás kiadására 18 

esetben került sor.   

  

Hagyatéki ügy:                31 

Adó és értékbizonyítvány kiállítása:             22 

 

Adatszolgáltatásra 60 esetben került sor.  

Hatósági igazolás kiadása 24 esetben történt.  

Tájékoztatás kérésre válasz 38 alkalommal történt.  
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2018. április 8. napján tartott országgyűlési választással kapcsolatos feladatok  

lebonyolításában a köztisztviselők helyi választási iroda tagjaiként vettek részt. A választással 

kapcsolatos feladatokat az irodatagok kiválóan megoldották.  

 

Ebben az évben az önkormányzat és a közös hivatal többször is  ellenőrzésre kerültek. 

Ellenőrzésre került a szociális étkeztetés a gyámhivatal és az államkincstár által is, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. Ellenőrzésre került a 

közfoglalkoztatás, az adóügyek, a könyvvezetési kötelezettség és a kincstár felé leadandó 

beszámolók elkészítése.  

 

 

 

Répáshuta 

 
 

Anyakönyvi események 

Születési anyakönyvi esemény nem volt. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített születési bejegyzés: 11. 

Házassági anyakönyvi esemény rögzítése: 2. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített házassági bejegyzés: 6. 

Házassági bejegyzésnél változás (névváltozás) rögzítése: 1. 

Halotti anyakönyvi esemény rögzítése: 2. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített halotti bejegyzés: 8. 

Anyakönyvi kivonat kiállítására kérelemre 41 esetben került sor. 

Anyakönyvi adatváltozás rögzítése 6 esetben történt. 

 

Az elektronikus rendszerben az anyakönyvezés adminisztrációja hosszabb. A rendszer 

kialakításával már nemcsak a helyben anyakönyvezett eseményekről lehet anyakönyvi 

kivonatot kiállítani, hanem az ország bármely településén keletkezett anyakönyvi 

eseményekről. A papíralapú anyakönyvből nyilván először az eseményt az esemény helye 

szerinti anyakönyvvezetőnek az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzíteni kell, ezután 

lehet iratot kiállítani.  

 

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok 

Az állandó lakosok száma 2018.01.01-én: 452 fő 

2018. évben 10 lakcímbejelentés történt, ebből 

állandó lakóhely létesítése:      5 fő 

tartózkodási hely létesítése:      5 fő 

elköltözöttek:      14 fő 

tartózkodási hely megszűnése:              5 fő 

A lakcímbejelentéseket helyben kell rögzíteni, és a rögzítés tényéről kinyomtatott adatlapot 

kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Okmányirodájának megküldeni a lakcímjelentő lappal együtt lakcímigazolvány elkészítése 

miatt. 

 

Üzletek működési engedélye 

A törvény szerint működési engedélyköteles tevékenységre, és bejelentés köteles 

tevékenységre nyújtható be kérelem.  2018-ban nem érkezett üzlet változásának átvezetésére 

kérelem. Engedélyköteles tevékenységre nem érkezett kérelem. 
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Szálláshely üzemeltetési engedély 
Új szálláshely üzemeltetési engedély kiadására 1 kérelem érkezett. 

 

Szociális ellátások 

A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításra került a szociális törvényből adódó 

változások miatt. Így egyes ellátási formák is módosultak. 

Települési támogatás 

A települési támogatáson belül több ellátási forma került megállapításra. 

1. Gyógyszertámogatás 

Az ellátási formára 2018-ban nem érkezett kérelem.   

2. Lakásfenntartási támogatás 

Lakásfenntartási támogatás megállapítására 35 esetben került sor, elutasítás nem volt. 

3. Települési közlekedési támogatás 

Februárban 14, októberben 9 diák részére került kifizetésre bérlettámogatás az iskolába 

járáshoz. Ennek kifizetése a tanévben kétszer történik iskolalátogatási igazolás becsatolása 

ellenében. 

4. Temetés költségeihez nyújtott támogatás 

3 fő nyújtott be kérelmet a temetés költségeinek támogatásához, részükre 20000.-Ft/fő 

összegű támogatás került megállapításra. 

5. Krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás, valamint 

létfenntartási települési támogatás megállapítására nem érkezett kérelem. 

6. Rendkívüli gyermeknevelési támogatás megállapítására sem érkezett kérelem. 

7. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

Az idősek napján – előreláthatólag - 133 fő részére 4000.-Ft/fő összegben kerül kifizetésre 

támogatás. 

8. Szociális étkeztetésre 6 fő nyújtott be kérelmet, akik részére biztosítjuk az ellátást. 

Jelenleg 48 fő ellátottunk van. Az igénybevevőkkel megállapodást kell kötni, háziorvostól 

javaslatot kell kérni, hogy támogatja az ellátást. Nyilatkozniuk kell a jövedelmükről, valamint 

hogy milyen más szociális ellátási formát vesznek igénybe. 

9. Köztemetés elrendelésére nem került sor. 

10. A házi segítségnyújtás biztosítását az önkormányzat Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján látja el. A településen 14 fő ellátását egy főállású, 

egy részmunkaidős és egy közfoglalkoztatott szociális gondozó oldja meg. 

11. A családsegítést az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás által a 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi intézmény útján biztosítja. A 

településünkön heti egy alkalommal érhető el a családsegítő személyesen. 

 

Az aktív korúak ellátásának támogatását, alanyi és normatív közgyógyellátást, 

időskorúak járadékának igénylését a járási hivatalnál kell igényelni, azonban helyben is 

lehet intézni a járási ügysegéd ügyfélfogadási idejében, heti egy alkalommal. 

   

Közmunkavégzésbe bevonva az év folyamán: 8 fő (a felmerülő munka igényének 

megfelelően). Havi átlagban számított létszám a munkaviszony megszűnések miatt. 

Diákmunkán július és augusztus hónapban 5 fő vett részt. 

      

Idegenforgalmi adóbevallások (vendégéjszaka után): 33 

 

Építményadó bevallások: 0 

Változás bejelentése: 0 

Megszüntetés: 0 
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Iparűzési adóbevallások: 33 

Változás: 0 

Iparűzési adó alá történő bejelentkezések: 1 

Ideiglenes tevékenységet végző iparűzési adóbevallása: 0 

 

Gépjármű adó kivetések, törlések, mentességek száma: 87. 

 

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők  

2018/2019-es tanév első félévében „A” típusú ösztöndíjra 3 fő nyújtott be pályázatot, részükre 

a képviselő-testület 2000.-Ft ösztöndíjat állapított meg. „B” típusú (jelenleg középiskolai 

tanulmányokat folytató, de a következő tanévben felsőfokú oktatási intézményben 

tanulmányokat kezdő) ösztöndíjas jelenleg nincs. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A támogatásban jelenleg nem részesül senki. 

 

Hagyatéki ügyek: 

Hagyatéki eljárásban indított ügyek               6 

Póthagyatéki ügy:      2 

Jegyzőkönyv felvétele (nem volt hagyatéki vagyon) 0 

Hagyatéki ügyben megkeresés    0 

  

Adó- és értékbizonyítvány: 8 

 

Külterületi földek eladása esetén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXX. törvény alapján a haszonbérleti szerződést, valamint adás-vételi szerződést a közös 

önkormányzati hivatal hirdetőtábláján hirdetmény útján ki kell függeszteni jognyilatkozat 

megtétele céljából. A közlés tényéről tájékoztatót kell közzétenni a az elektronikus 

tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu oldalon. Ez 2 esetben történt. 

 

Önkormányzati döntések 

- határozatok száma:     83 

- rendeletek száma:         4 

 

Képviselő-testületi ülések száma: 13. 

 

 

Az iktatott ügyiratok alapszámmal: 549. 

 

 

Kelt: Bükkszentkereszt, 2018. november 20. 

 

        dr. Hegyközi Béla 

                jegyző 
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Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Hiányolom annak kimutatását, hogy hány gyermek született a településen illetve, hogy 

mennyi várható. Illetve a lakosságra vonatkozó további adatokkal is ki lehetne egészíteni. 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2018 (XI. 29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló 

beszámoló 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az 

ismertetett tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

4.)Napirendi pont: A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla jegyző 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző ismerteti a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint: 
      

ELŐTERJESZTÉS 

Az Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadására 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A belső ellenőr a jegyző irányítása alatt végzi tevékenységét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. §-ában, 

valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. 

 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tevékenység, célja az, hogy az 

ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az 

ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 

módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és 

irányítási eljárásainak hatékonyságát. 
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A belső ellenőrzés feladata: 

 A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 

különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 

elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

Így különösen: 

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 

megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 

csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a 

költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek 

javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedéseket. 

 

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: 

- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló javaslat; 

- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 

továbbfejlesztésében; 

- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 

- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 

-  javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének 

növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 

költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

 

A jegyző felelős a belső ellenőr feladatköri és szervezeti függetlenségének a biztosításáért, és 

ezt a felelősségét másra nem ruházhatja át (370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 18-19.§). 

A hivatal belső ellenőre egy személyben látja el a belső ellenőrzési vezetői feladatokat 

(egyben megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében foglaltaknak). 
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Az önkormányzatnál a belső ellenőrzési vezető közvetlenül a hivatal vezetőjének (jegyző) 

alárendeltségébe tartozik és végzi feladatát. 

 

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi ellenőrzési 

standardok, az államháztartásért felelős miniszter módszertani útmutatói, valamint a jegyző 

által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv, illetve az éves ellenőrzési terv előírásai alapján 

végzi. 

 

A Mötv 119. § (5) bekezdésében meghatározott határidőben összeállításra került a helyi 

Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemterve, amely kockázatelemzés alapján az 

alábbi ellenőrzési témaköröket tartalmazza: 

1. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső 

kontrollrendszerének működése 

2. A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat belső 

kontrollrendszerének működése 

 

 

A belső ellenőrzést Tóthné Golyán Mária belső ellenőr végzi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési tervet a következők szerint 

elfogadni szíveskedjen. 

 

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG  

 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2019. ÉVI 

 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 

370/2011. (XII.31.) kor-mány rendelet (Bkr.) 31. §- ának rendelkezései szerint, az 

államháztartásért felelős miniszter által közétett szakmai módszertani útmutató figyelembe 

véve állítottam össze. A terv kockázatelmezés alapján felállított prioritásokon és a 

rendelkezésre álló erőforrásokon alapul. 

A kockázatelemzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetőjének véleménye, a Magyar 

Államkincstár 2018. évi ellenőrzése során feltár hiányosságok figyelembevételével végeztem. 
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Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló 

bemutatása 

Az Önkormányzati ellenőrzési tervben figyelembevéve a rendelkezésre álló humán-, illetve 

pénzügyi erőforrásokat – a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységeket soroltuk 

be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek 

megfelelően került sor: 

Alapvető kockázati tényezők: 

 Jogszabályi környezet változása 

 Kontrollok megbízhatósága 

 a folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése 

 Szervezeti változás 

 Emberi erőforrás kockázat 

A kockázati érték meghatározása: 

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (való-

színűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg az alábbiak szerint: 

S.sz: Kockázati 

tényezők 

Valószí- 

nűség 

Alkamazott 

súly (hatás) 

1. Jogszabályi környezet változása 1-5 4 

2. Kontrollok megbízhatósága 1-5 4 

3. A folyamat/ tevékenység korábbi 

ellenőrzése 

 

1-5 

 

4 

4. Szervezeti változás 1-5 2 

5. Emberi erőforrás kockázat 1-5 2 

 

 

 Jogsza-

bályi 

környezet 

változása 

Kontro-

llok 

megbíz-

hatósága 

A 

folyamat/te-

vékenység 

korábbi 

ellenőrzése 

Szerve-

zeti 

változás 

Emberi 

erőfor-

rás 

kocká-

zata 

Kockázati 

pontok 

HATÁS 4 4 4 2 4  

Tevékenység bekövetkezés valószínűsége 

A belső kontrollrendszer 2 4 4 2 4 60 



 125 

működésének ellenőrzése 

A vagyonvédelem elemeinek, 

a leltár, a selejtezés vizsgálata 

2 3 4 2 3 49 

A 2018. költségvetés I. félévi 

bevételeinek, kiadásainak 

időarányos teljesítése 

2 3 2 3 3 46 

Közbeszerzések folyamatának 

szabályszerűsége 

3 2 5 2 4 49 

Pénzkezelés szabálysze-

rűségének ellenőrzése 

2 3 2 2 2 40 

 

A fenti táblázat mutatja, hogy az integritási kockázatelemzés alapján legmagasabb kockázati 

értéket ért el: 

 a belső kontrollrendszer működése 

A magasabb kockázati fokozatokba sorolt folyamat rendszeres és következetes ellenőrzése 

hozzájárul az integritási kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes 

végrehajtásához. 

A tervezett ellenőrzések tárgyát tekintve 2019-ben külső szolgáltató bevonásával pénzügyi- 

szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatására fog sor kerülni.  

Egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás: 

 tanácsadói tevékenységre 10 nap, 

 soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás 2 nap. 

 egyéb feladatellátás 10 nap 

Képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17 pontja, a Bkr. 24. § 

(7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek 

vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 

28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján. 

 

            

      

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges 

kapacitás megállapítása 

Ssz. Megnevezés 

Átlagos 

munkanapok 

száma/fő 

Létszám 

(fő) 

Ellenőri napok száma 

összesen (Átlagos 

munkanapok száma × 

Létszám) 
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1. Bruttó munkaidő  12 1 12 

2. Kieső munkaidő 0 0 0 

3. Fizetett ünnepek 0 0 0 

4. Fizetett szabadság (átlagos) 0 0 0 

5. Átlagos betegszabadság 0 0 0 

6. Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás): 
 

12 

7. 
Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések (pl. 

60%)  

  

12 

8. Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%) 2 

9. Tanácsadói tevékenység (pl. 10%) 10 

10. Képzés (pl. 10%) 0 

11. Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%) 10 

12. Összes tevékenység kapacitásigénye: 34 

13. 
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 

szükséges: 
34 

14. Tartalékidő 0 

15. 
Külső szakértők (speciális szakértelem) 

igénybevétele 
0 

16. 
Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató 

által) 
0 

 

 

Sor-

szám 

Az 

ellenőrzés  

tárgya 

Az ellenőrzés célja, 

módszere, 

ellenőrizendő 

időszak 

Azonosít

ott 

kockázat

i 

tényezők 

Az 

ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti 

egység 

Az 

ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése 

Az 

ellenőrz

ésre 

fordítan

dó 

kapacitá

s 
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Telekes Józsefné képviselő: 

Hogy határozza meg a belső ellenőr azt, hogy milyen területet vizsgál. 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: 

A saját pontrendszere szerint pontoz és amelyik terület a legtöbb pontot kapja az javasolt 

ellenőrzésre. Ő javasol így ellenőrzésre területet. 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/ 2018 (XI.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A 2019. évi belső ellenőrzési tervről szóló döntés 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre szóló ellenőrzési 

tervet az ismertetett tartalommal elfogadja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

A belső 

kontrollrend

szer 

működéséne

k 

ellenőrzése 

Célja: annak 

megállapítása, hogyan 

működik a belső 

kontrollrendszer 

Módszere: 

dokumentumokon 

alapuló tételes 

ellenőrzés 

Ellenőrizendő 

időszak: 

2018 I. félév 

 

 

 

magas 

 

 

 

teljesítmén

y-

ellenőrzés 

 

Önkormányzat 

Szlovák 

Nemzetiségi 

Óvoda  

Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Bükkszentkere

szti Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

 

2019. II. né. 

 

2019. II. n. 

év 

 

2019.III.n. 

év 

 

 

2019.III.n.é

v. 

 

 

 

12 nap 
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5.) Napirendi pont: Az alpolgármester illetményének megállapítása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy Négyesi Bernadett társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére illetmény megállapítása szükséges, amelyről lemondhat. 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző előadja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét 

a társadalmi megbízatású polgármester illetményének maximum 90%-ában lehetséges 

megállapítani. A társadalmi megbízatású polgármester illetménye a főállású polgármester 

illetményének az 50%-a. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének 15%-ának megfelelő mértékű 

költségtérítésre jogosult.  

 

Négyesi Bernadett alpolgármester bejelenti, hogy személyesen érintett. 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/ 2018 (XI.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

megválasztása, azaz 2018. november 15. napjától Négyesi Bernadett társadalmi megbízatású 

alpolgármester  

 

tiszteletdíját havi bruttó 65.000,- Ft-ban 

költségtérítését  havi   9.750,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Négyesi Bernadett alpolgármester: Bejelentem, hogy a tiszteletdíjamról és a 

költségtérítésemről lemondok. 

6.) Napirendi pont: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy tekintettel arra, hogy Négyesi Bernadett 

újonnan megválasztott alpolgármester töltötte be a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöki 

tisztségét és alpolgármesterként ezen tisztséget a továbbiakban nem töltheti be szükséges új 

elnököt választani a bizottság élére. 

Jámbor Flórián polgármester Solymosi Konrád Ferenc képviselőt javasolja a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségére. 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő a jelölést elfogadja. Bejelenti, hogy személyesen 

érintett. 
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Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/ 2018 (XI.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság elnökének Solymosi Konrád Ferenc képviselőt választja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

7.) Napirendi pont: Adórendeletek felülvizsgálata 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző előadja, hogy az idegenforgalmi adó jelenlegi mértéke 350 

Ft/fő/vendégéjszaka. Az adó lehetséges maximális mértéke 517 forint/fő/vendégéjszaka. 

Jelenleg egy 100 forintos emelés 2 millió forintot jelentene éves szinten. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az idegenforgalmi adó régóta 350Ft vendégéjszakánként. Nem tekinthető túl magasnak. Egy 

50 forintos emelés 700 ezer forint körüli többletet jelentene amihez ad hozzá az állam. 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Szerintem jól megtaláltuk ezt a szintet. 

Bogácson 250 forint. Egerben 400 forint. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Visszavettük a rendezvényeket. Mire emelnénk most? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Akkor hagyjuk a 350 forintot most. 

Az építményadón nem olyan régen emeltünk. Az iparűzési adó az 2%, az kötött.  

Szerintem most maradjanak a meglévő adószintek. 

 

A képviselők között konszenzus van abban, hogy ne történjen adóemelés. 

 

 

8.) Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

dr. Hegyközi Béla jegző: 

Kovács Levente édesanyja Novek Adrienn  kérte a testület támogatását ahhoz, hogy a 

nyolcadik évfolyamos tanuló részt vehessen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
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Lehetőség van a tanulót támogatásban részesíteni, vagy amennyiben anyagi támogatást nem 

állapít meg a testület elviekben támogathatja a tanulót a programban való részvételhez. 

 

Jámbor Flórián polgármester javasolja a tanuló támogatását. 

 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2018 (XI.29) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Kovács Levente támogatása az Arany János Tehetséggondozó Programban való 

részvételhez 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Kovács 

Levente (született: Miskolc, 2004. 07. 14. anyja neve: Novek Adrienn) nyolcadik 

évfolyamos tanuló Bükkszentkereszt település képviseletében részt vegyen az Arany 

János Tehetséggondozó Programban.  

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 

számára.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programba történő 

jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által 

az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: 

A pénzügyi bizottság létrehozásával kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy 

készült egy tervezet amely szerint alakulhatna a bizottság feladatköre. Amennyiben ez 

mindenkinek megfelelő így sor kerülhetne a bizottság megalakítására és az SZMSZ 

módosítására. A Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítása más okok miatt is 

szükséges. A teljes tervezetet a következő ülésre tudom behozni. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Már húzódik egy ideje a bizottság megalakítása. Szeretnénk mielőbb megkezdeni a munkát. 

Egy informális ülést már tartottunk is, szeretnénk összehívni egy hivatalos ülést is a 

napokban. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Nem látom ennek akadályát. Soha semmit nem szerettünk volna eltitkolni a képviselők elől. A 

Bizottság megalakításával kapcsolatban szeretném elnöknek jelölni Telekes Józsefné 

képviselőt és tagnak a képviselő-testület minden tagját az alpolgármester és jómagam 

kivételével. 
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 dr. Hegyközi Béla jegyző: 

Lehetséges, hogy hozunk egy határozatot a bizottság megalakulásáról, tagjairól és 

feladatköréről. Az SZMSZ módosítása pedig a következő ülésen megtörténhet. 

 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2018 (XI. 29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Pénzügyi Bizottság megválasztása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi 

Bizottságot az alábbi összetételben választja meg:  

 

Elnöke: Telekes Józsefné képviselő 

 

Tagjai: Galuska Balázs képviselő 

  Orliczki Attila képviselő 

  Solymosi Konrád Ferenc képviselő 

  Szolnoki Csaba képviselő 

 

A Pénzügyi Bizottság feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 

beszámoló tervezeteit. 

 

2.  Véleményezi a zárszámadásról szóló rendeletet-tervezeteket. 

 

3. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját,  

 

4. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

előidéző okokat. 

 

5. Véleményt nyilvánít az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, 

átszervezési kérdésekben. 

 

6. Különös gondot fordít a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok 

következetes szétválasztására és annak pénzügyi-költségvetési következményeire. 

 

7. A többi bizottságtól érkező pénzügyi kihatású javaslatokat megvizsgálja és annak 

eredményét ismerteti a képviselő-testülettel. 

 

8. Ellenőrzi a jóváhagyott költségvetés végrehajtását az önkormányzati vagyon 

törvényes, okszerű felhasználását. 

 

9. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 

bizonylati fegyelem érvényesítését 
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10. Véleményezi a hitel felvételére, a pénzeszközök átcsoportosítására, a tartalék 

felhasználására irányuló javaslatokat. 

 

11. Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és egyéb 

szervezetek pénzügyi gazdálkodását. 

 

12. Közreműködik az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás szabályainak 

kidolgozásában. 

 

                                       

 

    Határidő: folyamatos 

    Felelős: pénzügyi bizottság elnöke 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Jelenleg folyamatban van a „Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és 

térségében” című EFOP-1.5.2-16-2017-00035 azonosítószámú pályázatunk 

közbeszerzéseinek kiírása. Két közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül itt sor. Az egyik 

tevékenység a képzési és mentorálási tevékenység elvégzése kilenc településen, a másik 

rendezvények szervezése kilenc településen. Az első esetben a Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda 

a második esetben a Demeter Ügyvédi Iroda folytatja le a közbeszerzést. 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: 

A bírálóbizottsági tagok az első felelősségi rendben nincsenek megjelölve. Kerestem 

ezügyben a pályázatírót, illetve az ügyvédi irodát, de az ülésig nem kaptam többlet 

információt arról, hogyan lehetne a tagságot felállítani. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Nem szükséges egyszerre dönteni. Polgármester ismerteti a projekt felelősségi rendjét a 

rendezvényszervezés közbeszerzésére vonatkozóan a következők szerint: 

 

 

 

 

 

Felelősségi rend 

 

Tárgy: „Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében” című EFOP-

1.5.2-16-2017-00035 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban lefolytatandó a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik rész, 113. 

§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendje.  

 

Közös Ajánlatkérők adatai: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. 

Adószám: 15348953-2-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 348957 
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KSH statisztikai számjel: 15348953-8411-321-05 

Telefonszáma: (46)/390-120 

Fax száma: (46)/390-305 

Kapcsolattartó: Jámbor Flórián polgármester 

E-mail címe: bukkszentkeresztpalyazatok@gmail.com 

 

Hejőbába Községi Önkormányzat 

3593 Hejőbába, Fő utca 39. 

Adószám: 15725754-2-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 725756 

KSH statisztikai számjel: 15725754-8411-321-05 

Telefonszáma: 49/458-816 

Fax száma: 49/458-816 

Kapcsolattartó: Kovács Katalin polgármester 

E-mail címe: hbabahiv@hu.inter.net 

 

Hejőkürt Községi Önkormányzata 

3588 Hejőkürt, Szent István út 62. 

Adószám: 15546247-2-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 546241 

KSH statisztikai számjel: 15546247-8411-321-05 

Telefonszáma: 06-49/352-627 

Fax száma: 06-49/352-627 

Kapcsolattartó: Strezenecki Stella polgármester 

E-mail címe: hejokurt.ph@eszaknet.hu 

 

Nagycsécs Községi Önkormányzata 

3598 Nagycsécs, Apponyi út 50. 

Adószám: 15546072-2-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 546076 

KSH statisztikai számjel: 15546072-8411-321-05 

Telefonszáma: (49) 540-451 

Fax száma: (49) 540-452 

Kapcsolattartó: Gulyás Ottó polgármester 

E-mail címe: onk.nagycsecs@gmail.com 

 

 

Nyékládháza Város Önkormányzata 

3433 Nyékládháza, Vasút utca 16. 

Adószám: 15726023-2-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 726027 

KSH statisztikai számjel: 15726023-8411-321-05 

Telefonszáma: 06 46 391-420 

Fax száma: 06 46 591-285 

Kapcsolattartó: Surmann Antal polgármester 

E-mail címe: antal@surmann.hu 

 

Berzék Község Önkormányzata 

3575 Berzék, Petőfi Sándor utca 42. 

Adószám: 15545129-2-05 

mailto:bukkszentkeresztpalyazatok@gmail.com
mailto:hbabahiv@hu.inter.net
mailto:hejokurt.ph@eszaknet.hu
mailto:onk.nagycsecs@gmail.com
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Azonosító szám (törzs-szám): 545123 

KSH statisztikai számjel: 15545129-8411-321-05 

Telefonszáma: 46/528-214 

Kapcsolattartó: Farkas László polgármester 

E-mail címe: hivatal-berzek@t-online.hu 

 

Emőd Város Önkormányzata 

3432 Emőd, Kossuth tér 1. 

Adószám: 15725747-2-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 725745 

KSH statisztikai számjel: 15725747-8411-321-05 

Telefonszáma 46-476-206 

Fax száma: 46/476-195 

Kapcsolattartó: Fekete Tibor polgármester 

E-mail címe: emodihiv@emodph.hu 

 

Répáshuta Község Önkormányzata 

3559 Répáshuta, Kossuth út 2. 

Adószám: 15349105-1-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 349107 

KSH statisztikai számjel: 15349105-8411-321-05 

Telefonszáma 46/390-113 

Fax száma: 46/390-113 

Kapcsolattartó: Erdős Tamás polgármester 

E-mail címe: hivatal@repashutaonkormanyzat.t-online.hu 

 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

3576 Sajóhídvég, Rákóczi utca 37. 

Adószám: 15349129-2-05 

Azonosító szám (törzs-szám): 349129 

KSH statisztikai számjel: 15349129-8411-321-05 

Telefonszáma: 49/459-823 

Fax száma: 49/459-824 

Kapcsolattartó: Török Gergely polgármester 

E-mail címe: hivatal.sajohidveg@borsodweb.eu 

 

 

A közbeszerzési eljárás során a Közös Ajánlatkérőket Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata képviseli (továbbiakban: ajánlatkérő). 

 

A Kbt. 29. § (2) bekezdés rendelkezései értelmében az ajánlatkérő más ajánlatkérők 

nevében is végzi a beszerzést. 

 

A Kbt. 27. §. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek megfelelően közös ajánlatkérők a 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében című, EFOP-1.5.2-16-

2017-00035 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában induló közbeszerzési eljárás 

előkészítésének, lefolytatásának és belső ellenőrzésének felelősségi rendjét az alábbiak szerint 

szabályozzák: 

       

mailto:hivatal-berzek@t-online.hu
mailto:emodihiv@emodph.hu
mailto:hivatal@repashutaonkormanyzat.t-online.hu
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1. A közbeszerzési eljárásban a közös ajánlatkérők nevében eljáró Döntéshozó testület 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata, Hejőbába Község Önkormányzata, Hejőkürt 

Község Önkormányzata, Nagycsécs Község Önkormányzata, Nyékládháza Város 

Önkormányzata, Berzék Község Önkormányzata, Emőd Város Önkormányzata, Répáshuta 

Község Önkormányzata, Sajóhídvég Község Önkormányzata, Képviselő-testületének a 

felhatalmazása alapján a közös ajánlatkérők Polgármestereinek testülete, mely testület 

jogosult: 

a.) Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kijelölésére, 

b.) A felelősségi rend jóváhagyására, 

c.) Az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok tartalmának jóváhagyására, 

d.) Dönteni az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumok módosításáról, az 

ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, az eljárást megindító felhívás visszavonásáról. 

e.) A Bírálóbizottság javaslata alapján meghozni az ajánlatok elbírálásával kapcsolatos 

döntést, 

f.) Dönteni a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról a Kbt. 75. §. –ban 

meghatározott körülmények fennállása esetén. 

 

 

2. A közbeszerzési eljárásban a közös ajánlatkérők nevében Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata, Hejőbába Község Önkormányzata, Hejőkürt Község Önkormányzata, 

Nagycsécs Község Önkormányzata, Nyékládháza Város Önkormányzata, Berzék Község 

Önkormányzata, Emőd Város Önkormányzata, Répáshuta Község Önkormányzata, 

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felhatalmazása alapján a közös 

ajánlatkérők Polgármesterei jogosultak a nyertes ajánlattevővel a Szerződés megkötésére. 

 

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel minden rész 

vonatkozásában egy vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor, melyet valamennyi 

Önkormányzat Polgármestere jogosult aláírni, és az adott részen belül minden Ajánlatkérő a 

saját projektrészéért felelős a Kbt. 29. § (4) bekezdése alapján. 

 

 

3. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója dr. Demeter István felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó, aki e jogkörében: 

a.) a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során biztosítja a közbeszerzési-jogi 

szakértelmet,  

b.) összeállítja az ajánlatételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi 

szakmai részét,  

c.) kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a közbeszerzési-jogi szakmai kérdéseket, 

d.) ellenőrzi az ajánlatokban az előírt közbeszerzési, szakmai követelményeknek való 

megfelelést, 

e.) elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján kötendő Szerződés tervezetét,  

f.) jogi kérdésekben állást foglal,  

g.) az eljárást teljeskörűen lebonyolítja (az eljárás előkészítését, az ajánlattételi felhívás és 

közbeszerzési dokumentumok megküldését, lebonyolítja az ajánlatok bontási eljárását, 

elvégzi az ajánlatokkal kapcsolatban szükséges hiánypótlási, felvilágosítás, indokolás 

kérési feladatokat, döntést előkészítő Szakvéleményt készít) 

h.) előkészíti az ajánlatok értékelését,  

i.) összegző szakvéleményt ad a Bírálóbizottságnak és az eljárás lezárására vonatkozó 

javaslatot tesz, 

j.) gondoskodik az eljárás teljeskörű dokumentálásáról, 
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k.)  a jogszabályban meghatározott határidőn belüli közzététel érdekében megküldi a 

Közbeszerzési Hatóságnak az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt, 

l.) tagja a Bírálóbizottságnak, továbbá 

m.) ellátja a megbízási szerződésben meghatározott további feladatokat. 

 

 

 

4. Bírálóbizottság 

 

A közbeszerzési eljárásban a közös ajánlatkérők nevében Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata, Hejőbába Község Önkormányzata, Hejőkürt Község Önkormányzata, 

Nagycsécs Község Önkormányzata, Nyékládháza Város Önkormányzata, Berzék Község 

Önkormányzata, Emőd Város Önkormányzata, Répáshuta Község Önkormányzata, 

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületei a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján 

Bírálóbizottságot hoznak létre akként, hogy A Bírálóbizottsági tagok kijelölésére az 

Önkormányzatok Képviselő-testületei önállóan jogosultak. 

 

 

a.) A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük:  

   - közbeszerzési tárgya szerinti szakmai, 

- közbeszerzési, 

- jogi, 

- pénzügyi szakértelemmel. 

b.)  A Bírálóbizottság a Kbt-ben, az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott követelmények alapján értékeli az ajánlatokat, - 

szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását 

követően – javaslatot tesz a Döntéshozó testület részére az érvényes/érvénytelen 

ajánlattevők kiválasztására. 

c.) Az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt formai és 

tartalmi követelmények szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat, és a 3. g.) pontban 

meghatározott Szakvélemény alapján, részletezett döntési javaslatot tesz a nyertes 

ajánlattevő személyére és az eljárás eredményére. 

d.) munkájáról jegyzőkönyvet vezet. 

 

 

A Bírálóbizottság tagjai, mint az eljárásba bevont személyek kötelesek felkérésükkor írásban 

nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § (2) bekezdés szerinti 

összeférhetetlenség. 

  

e.) A Bírálóbizottság tagjai: 
 

Közbeszerzési és jogi szakértelem tekintetében: 

Dr. Demeter István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

Jogi szakértelem tekintetében: 

Dr. Hegyközi Béla 

 

Közbeszerzés tárgya tekintetében:  

Négyesi Bernadett kulturális referens 
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Pénzügyi szakértelem tekintetében:  

Csathóné Hódi Piroska 

 

A Bizottság tagjainak felelősségi rendje: 

 

1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója dr. Gömöri Ákos felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó, aki e jogkörében: 

n.) a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során biztosítja a közbeszerzési-jogi 

szakértelmet,  

o.) összeállítja az ajánlatételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi 

szakmai részét,  

p.) kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a közbeszerzési-jogi szakmai kérdéseket, 

q.) ellenőrzi az ajánlatokban az előírt közbeszerzési, szakmai követelményeknek való 

megfelelést, 

r.) elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján kötendő Szerződés tervezetét,  

s.) jogi kérdésekben állást foglal,  

t.) az eljárást teljes körűen lebonyolítja (az eljárás előkészítését, az ajánlattételi felhívás 

és közbeszerzési dokumentumok megküldését, lebonyolítja az ajánlatok bontási 

eljárását, elvégzi az ajánlatokkal kapcsolatban szükséges hiánypótlási, felvilágosítás, 

indokolás kérési feladatokat, döntést előkészítő Szakvéleményt készít) 

u.) előkészíti az ajánlatok értékelését,  

v.) összegző szakvéleményt ad a Bíráló Bizottságnak és az eljárás lezárására vonatkozó 

javaslatot tesz, 

w.) gondoskodik az eljárás teljeskörű dokumentálásáról, 

x.)  a jogszabályban meghatározott határidőn belüli közzététel érdekében megküldi a 

Közbeszerzési Hatóságnak az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt, 

y.) tagja a Bíráló Bizottságnak, továbbá 

z.) ellátja a megbízási szerződésben meghatározott további feladatokat. 

 

2.  A közbeszerzési eljárás tárgyszakértője Négyesi Bernadett, aki e jogkörében: 

a) előkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki, szakmai követelményrendszerét, 

figyelemmel a beszerzési igényre és a versenysemlegesség követelményeire 

b) javaslatot tesz az alkalmassági feltételekre 

c) kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a műszaki, szakmai kérdéseket 

d) a beérkezett ajánlatok műszaki szakmai tartalmának megfelelőségét ellenőrzi 

e) az ajánlatok műszaki szakmai tartalmával kapcsolatos hiányosságokat, nem 

egyértelmű nyilatkozatokat felderíti 

f) megállapítja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a műszaki felhívásban 

rögzített követelményrendszernek 

 

3. A közbeszerzési eljárás pénzügyi szakértője Csathóné Hódi Piroska, aki e 

jogkörében: 

a) az eljárás eredményhirdetését megelőzően jelzi a fedezet hiányát 

b) megállapítja fizetési, számlázási feltételeket  

c) biztosítja a pályázati elszámolhatóságnak való megfelelőséget 

d) ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt gazdasági, pénzügyi alkalmassági feltételeknek való 

megfelelését, 

e) gazdasági, pénzügyi szempontból döntési javaslatot készít az ajánlatokról (pl.: fizetési, 

elszámolási, pénzügyi ütemezési feltételeknek való megfelelőség) 

f) az ajánlatokban benyújtott ártáblázatot áttekinti, jelzi az esetleges számítási hibát 
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g) a tárgyszakértővel együtt megvizsgálja, hogy az ajánlatok bármelyike aránytalanul 

alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz-e, és a vizsgálat eredményétől függően javaslatot 

tesz az aránytalanul alacsony ajánlati árak tisztázására. 

 

A lebonyolítóra, mint az eljárásba bevont személyre/szervezetre érvényesek a Kbt. 25. §- a 

szerinti összeférhetetlenségi szabályok. 

 

A Bíráló Bizottság tagjai, mint az eljárásba bevont személyek kötelesek felkérésükkor írásban 

nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § (2) bekezdés szerinti 

összeférhetetlenség. 

 

 

Kelt: 2018. 

 

 

…………………………………….......             …………………………………………. 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata         Hejőbába Község Önkormányzata 

Képv. Jámbor Flórián polgármester                         Képv. Kovács Katalin polgármester 

 

 

………………………………………..                    ………………………………………….. 

Hejőkürt Község Önkormányzata                         Nagycsécs Község Önkormányzata 

Képv. Strezenecki Stella polgármester                      Képv. Gulyás Ottó polgármester 

 

 

……………………………………….                     ………………………………………… 

Nyékládháza Város Önkormányzata                     Berzék Község Önkormányzata 

Képv. Surmann Antal polgármester                           Képv. Farkas László polgármester 

 

……………………………………….                     ………………………………………… 

Emőd Város Önkormányzata                                 Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Képv. Fekete Tibor polgármester                               Képv. Török Gergely polgármester 

 

……………………………………….                      

Répáshuta Község Önkormányzata                         

Képv. Erdős Tamás polgármester                                

 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2018.(XI.29.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgya: EFOP-1.5.2-16-2017-00035 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Bükkszentkereszten és térségében” közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 

felelősségi rend elfogadása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint döntött, hogy a 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében” című EFOP-1.5.2-
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16-2017-00035 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban lefolytatandó a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik rész, 113. 

§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét jóváhagyja. 

A felelősségi rendet a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Köszönöm az idősek napi munkát! 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Javaslom, hogy egy órával korábbra hozzuk előre a rendezvényt. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Egyetértek a rendezvény előbbre hozatalával. 

A sózás módja rossz az utakon. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Jelenleg gondok vannak a gépekkel. A traktoron nem jó a daráló. Rövidesen megoldjuk a 

problémát, lesz állandó szóró. 

 

További észrevétel nem hangzott el. 
 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

k. m. f. 

 

 

 

     dr. Hegyközi Béla sk.     Jámbor Flórián sk. 

              jegyző                                                                      polgármester 

 


