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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
„Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja!”
gróf Tisza István miniszterelnök
(1861–1918)
Az esélyegyenlőségi program a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a
sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére
korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi
intézkedések nélkül. Bár az egyenlő bánásmód megsértése más hátrányos védett csoportok esetében is
megfigyelhető jelenség, a fogyatékos személyek, a nők és a romák esetében a hátrányos helyzettel és
szegénységgel is erőteljesen összefüggő jelenségekről van szó. Az esélyegyenlőségi helyzetelemzés és
intézkedések kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportjainak a romákat, a nőket és a fogyatékos
személyeket tekinti. A helyzetelemzéshez és az intézkedések megtervezéséhez elsősorban tehát a nőkre
(lányokra), a romákra és a fogyatékos emberekre vonatkozó adatok és információk lettek összegyűjtve,
illetve elemezve, és az ő lehetőségeiket, helyzetüket javító program került kidolgozásra.
Az
esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a különböző településeken további hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok, különböző élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően
az esélyegyenlőségi program által megcélzott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi
sajátosságokra reagálva – az esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve – lett bővítve.
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, Felsőtelekes Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, 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. Célunk a
roma integráció elősegítése helyi szinten. Olyan együttműködő struktúrák kialakítása, melyek segítségével
roma és nem roma szervezetek, intézmények közösen dolgoznak a felmerülő problémák megoldásán, és
ezen keresztül az integráció megteremtésén. E tevékenységünk során fontosnak tartjuk, hogy segítsük az
erős, autonóm, belső és külső együttműködésre kész, hatékony érdekérvényesítő képességgel bíró roma
civil társadalom kiépülését. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség-és

képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a
társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és
erőforrásainak bővítésével érhető el.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Felsőtelekes a Galyaság déli peremén, Rudabányától kb. 4 km-re északra fekszik. Lakossága mintegy 800
fő. Határában van a 8-10 millió évvel ezelőtt élt ősmajom, a Rudapithecus hungaricus lelőhelye. Mivel
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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azonban ezt a területet több mint száz évig a rudabányai vasércbánya használta, a híres leletet innen
nevezték el.
Felsőtelekes középkori történetéről nem sok adatunk van. Ősi település magvának kialakulása a XII-XII.
század fordulójára tehető. Első okleveles adatunk 1272-ből ered, Teresztenye határjárásban van a
településről szó. Ekkor az Opuz (Apc) nemzetség birtoka.
1454-ben említik először Felsőtelekes néven a falut, és ettől kezdve többnyire így fordul elő a forrásokban.
Zsigmond adománylevelét 1455-ben V. László is megerősítette, és a Perényiek maradtak a földesurai a
következő században is.
A reformáció nem terjedt el Felsőtelekesen, lakói mindvégig megmaradtak katolikusoknak, de az egyház a
török veszedelem miatt nem egyszer leányegyház szintjére süllyedt. Egyébként a XVIII. században a
Felvidékről telepesek érkeztek ide a korábbi évtizedek háborús viszonyai miatt megfogyatkozott lakosság
pótlására, amelynek emlékét például a családnevek is őrzik.
A község közép- és újkori története szorosan összefüggött a rudabányai ércbányászattal, bár erről a
források keveset mondanak. Kétségtelen, hogy telekesi területen is voltak bányák és folytak más műveletek
(pl.kohászat)is.
A falu lakóinak egy része bányamunkásként kereste kenyerét azokban az időkben, amikor az érctermelés
virágzott, vagyis a XIII.-XIV. században, valamint a külszíni nagyüzemi vasércbányászat 1880-tól 1985igtartó korszakában. ( Az 1860-as és 70-es években a Magyar Államkincstár kolóniát
létesített Felsőtelekesen, amelyben a tervezett vasércbánya-nyitáshoz idetelepített szakemberek laktak.
Innen ered azoknak az épületeknek az elnevezése, amelyeket a helybeliek ma is Kincstárként emlegetnek.
Sajnos a vasútvonal sem került kiépítésre, mivel az, nagyon költséges lett volna. Az állam többszöri
próbálkozása kudarcot vallott, a telekesi bányászatot nem sikerült megindítani. Emellett a XX.
század második felében a Sajó-balparti szénmedence bányáiba is eljártak dolgozni a falubeliek, és sokáig
adott
munkát
a
helyi
termelőszövetkezet
is.
Ma főként a mezőgazdasági háztáji gazdálkodás a jellemző, emellett az önkormányzati intézmények, az
erdőgazdaság, az alsótelekesi gipszbánya, a kazincbarcikai Borsod-Chem és a még néhány működő
szénbánya a legfontosabb munkaadók, vagyis az aktív korú lakosság ingázni kényszerül. Sajnos magas a
munkanélküliek aránya. Az ország gazdaságpolitikájának, a kistelepülések és a kisvállalkozások működését
segítő pályázati rendszereknek köszönhetően, a viszonylag emelkedő keresetek, támogatások biztosítják az
egyre javuló életszínvonal emelkedést. Felsőtelekes az elmúlt harminc évben sokat fejlődött, lakói egyre
komfortosabb házakban, egyre korszerűbb infrastruktúrát használva élnek. Víz, szennyvíz, és telefon szinte
minden épületben van. A napi megélhetéshez szükséges szolgáltatások helyben elérhetők, az igényesebb,
illetve magasabb szolgáltatásokhoz a távolsági közlekedés megfelelő.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fő

Változás

773
762
720
697
683
n.a.

99%
94%
97%
98%
0%
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási
hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező
személyek együttes száma. Sajnos a táblázatból is az látható, hogy Felsőtelekes település lakossága az
utóbbi 4 évben folyamatosan csökken, a fiatalokat megtartó ereje nem elég nagy, így a következő
táblázatok is azt támasztják alá, hogy a település folyamatosan öregszik, tehát sajnos elöregedő település
szindrómáit mutatja.
2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

%

nők
401

férfiak
400

összesen
801

nők
50%

férfiak
50%

63
12
200
25
69

66
25
243
19
47

129
37
443
44
116

49%
32%
45%
57%
59%

51%
68%
55%
43%
41%
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Állandó népesség - férfiak

65 év feletti
12%
60-64 éves
5%

0-14 éves
17%
15-17 éves
6%

18-59 éves
60%

Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott területen
bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó népesség
körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az
összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e.
Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az esélyegyenlőség különböző
célcsoportjának beazonosításában.

3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
lakosok száma (fő)
2001
n.a.
n.a.
2008
112
147
2009
117
129
2010
113
128
2011
116
129
2012
124
127
2013
122
115

Öregedési index (%)
#ÉRTÉK!
76,2%
90,7%
88,3%
89,9%
98%
106%
6

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

19
5
13
17
23
21

13
29
21
17
34
21

6
-24
-8
0
-11
0

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
20
15
10
5
0
-5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-10
-15
-20
-25
-30

Ez az adat az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az odaköltözés,
ha negatív, akkor az elvándorlás jellemző. Természetesen itt is további tényezőket szükséges
figyelembe venni. Jelen esetben ez a tényező az előzőekben említettekhez hasonlóan a
közfoglalkoztatási programhoz szükséges állandó lakcím létesét mutatja.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

2008
2009
2010
2011
2012
2013

élve születések száma

halálozások száma

25
29
22
22
7
5

72
95
96
86
5
6

természetes
szaporodás (fő)
-47
-66
-74
-64
-2
1

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élve-születések számából kivonjuk a
halálozások számát. Felsőtelekesen – vélhetően a közfoglalkoztatás okán – 2011. évben először pozitív ez a
mérleg.

Értékeink, küldetésünk





csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya,
csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a szegénység
átörökítésének tendenciái,
csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek.

A célok elérésében – a társadalmi problémák meghatározó jellemzőit tekintve – az alábbi
horizontálisan érvényesítendő célkitűzéseket tartjuk meghatározónak:
 tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek javítása;
 a gyermekek szegénységének csökkentése;
 a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése;
 a roma nők iskolai és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése;
 a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, a területi hátrányokból származó
 társadalmi hátrányok mérséklése.
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A felzárkózás politika sikeres megvalósításának egyik nélkülözhetetlen feltétele a társadalom egészének
megszólítása, a szemléletformálás. Ebben különösen azoknak a közreműködésére van szükségünk, akik
társadalmi helyzetüknél fogva, vagy munkájukból adódóan erőteljesebben alakíthatják a társadalmi
befogadással kapcsolatos szemléletet, erősíthetik a helyi közösségek és egyének támogató hozzáállását,
aktív bevonódását. Ebben elsőrendű szerepe van a civil és egyházi szervezeteknek, a roma érdekképviseleti
szervezeteknek, kisebbségi önkormányzatnak – a települési önkormányzatokkal, közhivatalokkal és
közintézményekkel szoros együttműködésben. A társadalmi változásokhoz alapvetően szükséges bizalom
megteremtése szempontjából is kulcskérdés a statisztikai és adminisztrációs adatok, illetve az ezek
segítségével készülő értékelések, a szakpolitikák és a hozzájuk kapcsolódó programok rendszeres, átfogó
monitoringja, értékelése.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Felsőtelekes község település 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).

A HEP helyzetelemző részének célja
A mélyszegénység és a társadalmi kizáródás mérséklése komplex és hosszútávon kiszámítható
megközelítést igényel. Össztársadalmi érdek, felelősség, egyik legfontosabb nemzeti és egyben közös
európai ügyünk.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. Ma
Magyarországon a szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás
súlyos – az állami szektorra, a társadalmi együttélésre és a fenntartható gazdasági fejlődésre egyaránt
számos kihatással bíró – társadalmi probléma. Ezért a társadalmi felzárkózáshoz feltétlenül szükséges
egyfelől a szegénység okainak megszüntetésére való törekvés, a szegénység kialakulásának megelőzése,
másfelől a szegénységből fakadó jelentős hátrányok csökkentése.
A rendszerváltás után húsz évvel a magyar társadalom adós a szegénységet okozó, illetve a szegénységből
adódó problémák hatékony kezelésével. Statisztikák és tanulmányok a legszélsőségesebb nélkülözésben, a
társadalom peremvidékén élő csoportok helyzetének állandósulásáról tanúskodnak.
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.
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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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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
A helyzetelemzés felépítése megegyezik a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletével, annak
részletes leírását, adatelemzési tábláit, tartalmi kifejtését foglalja össze.

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.
Az alábbiakban röviden meghatározzuk a kapcsolódó stratégiákat, melyekről bővebben a HEP Képzési
segédlethez kapcsolódó tanulmánykötetben olvashatunk. Ezek ismerete azért fontos, mivel a település
esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az EU és hazai
releváns stratégiákhoz is.
Az EU 2020 stratégia
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz
tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra
az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá
kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy
legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve
akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.
Nemzeti Reform Program
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni,
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik,
mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.6 A Nemzeti
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
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Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek –
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati
érdeke.
Roma Integráció Évtizede Program
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.)
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 20092024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési
tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.
A jogszabályi felsorolás bővíthető, alakítható a helyi viszonyoknak megfelelően.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében az Ebktv. által előírt, hatályos HEP
bemutatására van szükség. Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 63/A. §-a rendelkezett a helyi
esélyegyenlőségi programról. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú
kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, melyet 2 évente át kellett
tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. törvény módosította, így az
esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozás az Ekbtv. 31. §-ába került át.
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei között –
önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését szolgálja az a
felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – egyes
közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti.
Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy-egy szektor
konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódnak az
esélyegyenlőség kérdésköréhez. A teljesség igénye nélkül:
Az aktuális jogszabályok azok amik meghatározzál a helyi szabályozást.
Felsőtelekes Község Gazdasági programja
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Felsőtelekes Község Közfoglalkoztatási Terve
v
Felsőtelekes Község Óvodai Nevelési Esélyegyenlőségi Programja
A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) rendelkezik.

helyi

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, tervek
elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után szükséges annak leírása,
hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az esélyegyenlőség megvalósítását.
Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A jegyző,
által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá.
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készít.
Köznevelés-fejlesztési terv10 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi,
fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők
részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon
anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A
köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével –
megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési
és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az
Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok
véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózatműködtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a
településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és
diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv
elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos
nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §)
Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében – a
Kormány, valamint a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy
éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési
stratégiájáról.
Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a
kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési
feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok
elfogadásával látják el.
Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv
meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően
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az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi
érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A
településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség
esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges
felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról.
Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt
megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére
kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal
elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció
elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett
a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van
döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása
érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési
stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és
ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait,
meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás
módját is összefüggéseiben kezeli.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást
hoznak létre.
A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásai a kötelező belső ellenőrzési feladatra
létrehozott Kazincbarcikai Önkormányzati Kistérségi Társulás, valamint a Rudabányai székhellyel működő
egyes szociális alapszolgáltatásokra létrehozott szociális szolgáltató központ, mint jogi személyiségű
társulás, illetve a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás szintén, mint
jogi személyiségű társulás.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza. E mellett célszerű és szükséges támaszkodni egyéb adatforrásokra: releváns (helyi, térségi,
országos) kutatások adataira, az önkormányzat által gyűjtött adatokra, illetve a partnerek által nyújtott
adatszolgáltatásra. Mindezek alapján vázolható fel a település átfogó helyzetképe esélyegyenlőségi
szempontból, illetve az is láthatóvá válik, hogy mely területeken szükséges további adatok gyűjtése.
Ebben a pontban csak felvázolni szükséges a felhasznált kutatásokat, megnevezni a rendelkezésre álló, az
esélyegyenlőség javítása szempontjából fontos és releváns adatbázisokat, esetlegesen hiányzó adatokat. A
következő fejezetekben ezekre az adatokra (is) támaszkodóan kell elvégezni a részletes elemzést.
Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan – adatszolgáltató meghatározása, adatgyűjtés
megnevezése, gyakorisága – segítséget nyújt a Központi Statisztikai Hivatal honlapjának Országos
Statisztikai
Adatgyűjtési
Program
(OSAP)
szerinti
adatgyűjtésre
vonatkozó
oldala:
http://www.ksh.hu/adatgyujtesek_adatatvetelek_2013
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok,
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben
az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira
vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest
Intézet, 2012,. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17
éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket
okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi
probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos
helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység
két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok
élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012)
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi rendelkezéseket,
amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási
körülmények javítását szolgálhatják.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A törvény
meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és
intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit,
továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy
adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási
ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és
folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.  a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és
a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek
feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és
fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel
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Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított
felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által rögzített,
a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai értelmében közvetlen,
illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként
egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat
lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket,
csoportokat. A fenti törvények részletes áttekintése ad támpontokat a következőkben megadott
szempontok szerinti helyzetelemzéshez.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá
tartozó ellátások vonatkozásában.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön
törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során
a) közfoglalkoztatást szervez,
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai
következményeit,
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
feladatellátásba történő bevonását.
Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. §
Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen,
ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést
alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében, stb.
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük,
tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem minősül az
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete alapján indokolt,
az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos
megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív
szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben
ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési szabályok
meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása.
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott
foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt években,
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illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. Meg kell vizsgálni az adatok
alakulásának tendenciáit és összefüggésbe hozni a település gazdasági mutatóinak alakulásával. Át kell
gondolni, hogy a tendenciák, valamint a településen jelenleg érvényesülő gazdasági folyamatok milyen
jövőbeli kilátásokat hordoznak magukban.
3.2.2. táblázat adatai - különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben - rámutathatnak arra,
hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés, vagy további
beavatkozásokat szükséges tervezni.
A 3.2.3. táblázat adatai a tartós munkanélküliekről és az adatokból kiolvasható tendenciák szintén fontosak
a település gazdasági potenciáljának jellemzésekor, s a jövőbeli folyamatok tervezésekor. Minél magasabb a
tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése. Ez esetben is
figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és országos arányokat.
A 3.2.4. táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben) egy fontos
munkaerőpiaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A későbbiekben az e korosztálynak
szervezett foglalkoztatási programok feltérképezésénél is fontosak lesznek e mutatók.
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013

fő
284
274
268
237
259
266

fő
294
232
285
287
280
288

fő
578
506
553
524
539
554

nő
fő
54
54
53
51
65
54

%
19 %
19,7%
19,8%
21,5%
25%
20%

férfi
fő
39
54
65
63
83
75

%
13,2%
23,3%
22,8%
22,0%
30%
26%

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
2011
nyilvántartott álláskeresők
fő
93
113
118
120
száma összesen
fő
6
5
8
5
20 éves és fiatalabb
%
6,5%
4,4%
6,8%
4,2%
fő
19
14
18
19
21-25 év
%
20,4%
12,4%
15,3%
15,8%
fő
10
10
18
23
26-30 év
%
10,8%
8,8%
15,3%
19,2%
fő
6
15
14
11
31-35 év
%
6,5%
13,3%
11,9%
9,2%
fő
14
15
14
10
36-40 év
%
15,1%
13,3%
11,9%
8,3%
fő
10
15
13
17
41-45 év
%
10,8%
13,3%
11,0%
14,2%
fő
14
15
16
16
46-50 év
%
15,1%
13,3%
13,6%
13,3%
fő
11
21
14
15
51-55 év
%
11,8%
18,6%
11,9%
12,5%
fő
2
3
3
3
56-60 év
%
2,2%
2,7%
2,5%
2,5%

összesen
fő
93
108
118
114
148
129

%
16%
21,3%
21,3%
21,8%
27%
23%

2012

2013

148

129

9
6,1%
23
15,5%
21
14,2%
11
7,4%
16
10,8%
22
14,9%
19
12,8%
16
10,8%
11
7,4%

8
6,2%
18
13,9%
17
13,1%
11
8,5%
11
8,5%
20
15,5%
17
13,2%
13
10%
14
10,8%
17

fő
1
0
0
1
0
0
%
1,1%
0,0%
0,0%
0,8%
0%
0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok, különösen az országos és
térségi adatokkal összevetésben rámutatnak arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a
meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni. Településünk vonatkozásában
ez az adat azt mutatja, hogy a már említett közfoglalkoztatás nagy mértékben hozzájárul a munkanélküliség
csökkentéséhez. Tapasztalataink szerint, bár hivatalos kimutatások még nem állnak rendelkezésre a
foglalkoztatás 100 %-os mértékű.
61 év felett

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és
aránya nemenként
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi
összesen
2008
39
54
93
2009
54
54
108
2010
53
65
118
2011
51
63
114
2012
65
83
148
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nő férfi
18 35
28 10
21 26
33 13
40 28

összesen
53
38
47
46
68

Nő
46,2%
51,9%
39,6%
64,7%
61,5%

férfi
64,8%
18,5%
40,0%
20,6%
33,7%

összesen
57,0%
35,2%
39,8%
40,4%
45,9%

Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése.
Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és országos arányokat. Itt
láthatjuk, hogy a tartós munkanélküliek aránya folyamatos csökkenést mutat a kedvezőtlen környezeti
hatások ellenére, ami az önkormányzat közfoglalkoztatásának köszönhető egyre nagyobb mértékben, 2012.
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évben már START mintaprogrammal segítettük a lakosságot és ez jelenleg is futó projekt, melynek
köszönhetően a fenti értékek a nők kivételével folyamatos csökkenést mutatnak.

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
nemenként
18-29 évesek száma
év

nő

férfi

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

összesen

fő
fő
fő
2008
75
68
143
2009
76
66
142
2010
77
65
142
2011
75
62
137
2012 n.a
n.a
n.a
2013 n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nő
fő
8
3
4
3
6
4

Férfi

%
10,7%
3,9%
5,1%
4,0%

fő
4
4
3
5
11
16

%
5,9%
6,1%
4,6%
8,1%

összesen
fő
12
7
7
8
17
20

%
8,4%
4,9%
4,9%
5,8%

Pályakezdő álláskeresők száma
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2008

2009

2010

2011

2012
nők

2013

2014

2015

2016

2017

férfiak

Ebben a táblában a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól származó adatok vannak, melyek havi és negyedéves
bontásban érhetők el.
A táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben) egy fontos munkaerő-piaci
helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. Ezen belül is látható a nők kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzete. A település lakosságának jövedelmi és vagyoni helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy
2010. évben az országos átlag fölötti volt a munkanélküliek száma, ami azonban jelentős mértékben
csökkent napjainkra. Általános probléma, hogy az előzőekben is említettek szerint a nők foglalkoztatási
aránya a start munkaprogramban alacsonyabb.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
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A 3.2.5. táblázat adatsora felhasználható az alacsonyan iskolázott népességről a foglalkoztatottság résznél,
de a HEP több más fejezeténél is fontos alap-adatsor. A 3.2.6. számú adatbázisban a regisztrált
munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása a későbbiekben a település gazdasági, foglalkoztatottsági
szerkezetének elemzésekor lesz fontos a két mutató egymásnak való megfeleltethetősége miatt. A minta
iskolázottsági megoszlása fontos szempont lesz a helyi képzési programok tervezésekor, hiszen látjuk,
milyen végzettségű csoportoknak kell e programokat létrehozni.
Hasonlóan fontosak e téren a 3.2.7., valamint 3.2.8. számú adattáblák, melyek adatai arra mutatnak rá,
hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba. Amennyiben az alacsony iskolázottság
probléma a településen, és eközben a felnőttoktatás ezen a területen nem jelenik meg, akkor a
későbbiekben egy beavatkozási terület lehet. Ha a településen nincs általános iskolai felnőttoktatás,
célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és partnerek bevonásával megszervezni. Ez a két mutató
közvetetten kapcsolódik ehhez a fejezethez, azonban alkalmas arra, hogy számszerűen is kimutassuk, hogy
a munkaerő-piaci hátrányokat okozó alacsony iskolázottság javítására vonatkozó felnőttoktatásba milyen
létszámban, arányban vonódnak be a településen élők.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év

15 éves és idősebb
lakosság száma
összesen
összesen

nő

férfi

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma
összesen

nő

férfi

fő
549
n.a
n.a.
n.a.

fő
266
n.a
n.a.
n.a.

fő
283
n.a
n.a.
n.a.

fő
fő
fő
2001
707
353 354
2011
672
338 334
2012
663
334 329
2013
676
339 337
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15x évesek száma
Összesen
fő
158
n.a
n.a
n.a

%
22,3%
n.a %
n.a %
n.a %

nő
fő
87
n.a
n.a
n.a

férfi

%
24,6%
n.a
n.a
n.a

fő
71
n.a
n.a
n.a

%
20,1%
n.a %
n.a %
n.a %

A HEP és mellékletei összeállításának időpontjában csak a 2001. évi népszámlálásból állnak rendelkezésre
végleges települési adatok, ezért itt előzetes (becsült) adatokkal számolunk. Bár az évek előrehaladásával ez
az érték is csökken, sajnos településünkön még mindig magas azoknak az aránya akik általános iskolai
végzettséggel nem rendelkeznek. Az ő munkaerőpiaci integrációjukat, illetve reintegrációjukat ez nagy
mértékben csökkenti.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
év

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

Fő
2008
65
2009
68
2010
79
2011
80
2012
148
2013
129
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
15
17
16
15
17
13

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
%
23,1%
25,0%
20,3%
18,8%
11,5%
10,1%

8 általános
fő
42
41
47
45
59
53

%
64,6%
60,3%
59,5%
56,3%
39,9%
41,1%

fő
8
10
16
20
72
63

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
%
12,3%
14,7%
20,3%
25,0%
48,6%
48,8%
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Az adattábla nem csak az alacsony iskolai végzettségűekre vonatkozóan nyújt információt, így alkalmas
összehasonlító elemzésekre is.

3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek

év

általános iskolai
felnőttoktatásban résztvevők
száma
fő

8. évfolyamot felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők száma
Fő

%

2009
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2010
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2011
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2012
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2013
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
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Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba. A 2012.
évig ilyen irányú oktatásra nem került sor. 2013. évben összesen 15 fő vesz részt képzéseken, mely szám
együttesen mutatja az alapkompetenciára irányuló, és a szakképesítés megszerzésére irányuló képzést.

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

év

középfokú felnőttoktatásban
résztvevők összesen
fő

szakiskolai felnőttoktatásban
résztvevők
fő

%

szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők
fő

%

2009
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2010
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2011
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2012
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
2013
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

fő

%

0 #ZÉRÓOSZTÓ!
0 #ZÉRÓOSZTÓ!
0 #ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
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Ez a két adatsor – éppúgy, mint a 3.2.7 táblázat adatai - csak érintőlegesen kapcsolódik ehhez a fejezethez,
azonban alkalmas arra, hogy számszerűen is kimutassuk, hogy a munkaerő-piaci hátrányokat okozó
alacsony iskolázottság javítására vonatkozó felnőttoktatásba milyen létszámban, arányban vonódnak be a
településen élők. Látható a fenti táblázatokból, hogy ma már az alacsony iskolázottságon belül a nyolc
általános végzettség nem a legsúlyosabb problémák közé tehető, sőt 2013. évben ez szinte meg is szűnt.
A településen középfokú oktatási intézmény nincs, más településre pedig nem megoldott – főként a bejárási
költségek miatt – az Ormosbányán élő lakosok továbbképzése. Mindezt nehezíti , hogy a település
iskolájában dolgozó pedagógusok többsége is más településről jár be, a kitolódott munkaidő pedig szinte
lehetetlenné teszi, hogy a kötelező óraszámon túl további képzéseket vállaljanak.
Az intézményekben a gyerekek képességeit differenciált tanulásszervezéssel, tanórák utáni korrepetálással,
fejlesztő tanár alkalmazásával, tehetséggondozással, illetve a tehetséggondozás egyéb formáival
(szakkörök, versenyek) fejlesztik. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer az együttnevelés pedagógiai
esélyeit jelentősen növelik. Van megfelelő számú számítógép, illetve vannak olyan intézmények ahol
rendelkezésre állnak interaktív táblák is.
c) közfoglalkoztatás
A 3.2.9. számú táblázat adatai arra világítanak rá, mekkora szerepe van a helyi munkaerő
foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának. Összevetve a táblázat első
oszlopának adatait a település aktív korú népességének nagyságával, látszik a közfoglalkoztatás szerepe.
Összevetve az adatot az állástalanok számával megfigyelhető, tudja-e pótolni a foglalkoztatási forma a
hiányzó munkalehetőségeket. E tényezőket figyelembe kell venni a helyi program tervezése során.
Ugyanezen összehasonlítások elvégezhetők a roma aktív korú munkaerő, illetve a roma aktív korú
munkanélküliek száma és a közfoglalkoztatásban részt vevő romák, valamint nem romák száma között,
amely a munkaerő-piaci helyzetüket tekintve egyik leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoport
lehetőségeiről ad képet.
Fontos megjegyezni, hogy a számszerű adatok mellett a munkatevékenység jellegét, a vonatkozó
megállapodásokat, a munkavégzés körülményeit – szerződésnek történő megfelelés, biztonságos
munkakörülmények megléte, stb – is vizsgálni kell ahhoz, hogy megállapítható legyen, valós segítséget
jelent-e a közfoglalkoztatás megszervezésének módja, alkalmas-e visszavezetni a foglalkoztatottakat a
munka világába és meghatározhatóak lehessenek a szükséges intézkedések.
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3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevő
romák/cigányok száma

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

2010

45

15 %

15

11 %

2011

50

17 %

18

11%

2012

65

21 %

21

13%

2013

82

26%

50

31%

Forrás: Önkormányzat adatai

Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósult meg. A romák
számának becslése az Ormosbányai RNÖ segítségével került kimutatásra.
Közfoglalkoztatás: Start-munka program
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.), amely létrehozta a
közfoglalkoztatás új rendszerét. Szeptembertől már megkezdődtek az új közfoglalkoztatási programok,
2012. január 1-jével elindul a közfoglalkoztatás új, teljes rendszere.
programjában jelezte, hogy elsődleges cél a foglalkoztatás bővítése, a munkahelyteremtés.
családjuk megélhetését.
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Célok:
unkahelyteremtés.
-munka segít a tartósan munkanélküliek, szakképzettség nélküliek és megváltozott
munkaképességűek számára visszatérni a munka világába. Együttműködés az Országos Roma
Önkormányzattal.
b a versenyszférába tudjanak elhelyezkedni. A Start-munka
közmunkaprogram csak az első lépés.
—szocializációs funkció.
Eszközök:
bővítésére.
-munka keretében hasznos, értékteremtő munkavégzés történik, ami a közérdeke is.

mellett támogatja a helyi közétkeztetést.
tőipar területe: az egyik legszélesebb befogadó szektor.
-munka nem gátolja az egyéni álláskeresést, nem von el munkaerőt a vállalkozások elől.
sabb
(48.000 forint) mint a szociális juttatás.

minimálbér.
-munka program alatt, ami szintén a későbbi elhelyezkedést
könnyíti meg.
-munka működése érdekében, idén beindításra kerültek a Startmunka mintaprogramok.
Jelenleg közel 15.000 fő dolgozik a mintaprogramokban. Jövőre 200-300 ezer ember elhelyezkedését
támogatja a kormány.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
A 3.2.10. számú táblázat adatainak összegyűjtése és elemzése révén meg kell vizsgáljuk a helyi
munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire illeszkedik az a helyi munkaerő és
állásnélküli munkaerő számának alakulásához, és képzettségi szerkezetéhez.
A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása jelzi a
település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. Érdemes összevetni az e területeken
mutatkozó foglalkoztatási igényt a helyi lakosság képzettségi szerkezetével, megfelel-e egymásnak a kettő?
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Az állami szektorban (önkormányzati intézmények, állami fenntartású intézmények, helyi kirendeltségeik)
összeírása és a köztisztviselői, közalkalmazotti létszámok alakulásának vizsgálatával kimutatható, mekkora
szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában az állami szektornak.
A kivetett és befizetett iparűzési adó szintén a település gazdasági helyzetének alakulását tükrözi, illetve ha
a két mutató közt eltérés figyelhető meg, érdemes elgondolkodni az eltérés okán (a meglévő gazdasági
kapacitások miért nem realizálják ténylegesen a prognosztizált bevételt).
A foglalkoztatási programok száma és az azokban részt vevők létszáma a helyi munkaerő foglalkoztatási
integrációjához esetlegesen hiányzó feltételek megteremtésére utal. Amennyiben a foglalkoztatási
programok képzést is magukban foglalnak, úgy érdemes megvizsgálni az ezen programok által elérhető
képesítések szerkezetét és azt, illeszkednek-e ezek a megszerezhető képesítések a helyi munkaerő
képzettségi megoszlásához, illetve a képzettségi igény korábban feltárt adataihoz.
A jelen helyzet feltárásán túl fel kell térképezni a tervezett beruházások körét is (közeli, távolabbi jövő) és
annak hatásait a helyi munkaerő alkalmazási lehetőségeire.
A 3.2.11. számú adattábla segítségével a település munkaerő-piaci helyzetének a közlekedési
lehetőségekkel való összefüggéseit tárjuk fel. Meg kell vizsgálni a helyi munkalehetőségek mellett a közeli
foglalkoztatási centrum (városközpont, nagyváros, megyeszékhely, sőt esetlegesen a főváros) elérhetőségét
különböző közlekedési módozatokkal.
A táblázat összegyűjtött adatai arról adnak tájékoztatást, mekkora szerepe van a munkaerő-piaci
sikertelenségben a közlekedésbeli hiányosságoknak. Akadályozza-e a közeli, vagy távolabbi foglalkoztatási
centrumok munkahelyeinek elérését az idő, a különböző közlekedési lehetőségek járatsűrűsége vagy
hiánya.
Ha e téren akadályozó tényezők merülnek fel, milyen javaslatokkal, fejlesztésekkel lehetne e hiányosságok
kiküszöbölésével elérhetőbbé tenni a munkalehetőségeket?

26

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

év

regisztrált
állami szektorban
Kiskereskedelmi vendéglátóhelyek
vállalkozások száma
foglalkoztatottak
üzletek száma
száma
a településen
száma

kivetett
iparűzési
adó

2008

29

8

2

1672

2009

29

4

2

1545

2010

29

5

2

1171

2011

30

5

2

2012

29

5

2

befizetett
iparűzési adó

működő
foglalkoztatási
programok száma
helyben

foglalkoztatási
programokban
részt vevők
száma

1170

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai
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Meg kell vizsgálni a helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire illeszkedik az a
helyi munkaerő és állásnélküli munkaerő lélekszámának alakulásához, és szakképzettségi szerkezetéhez.
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek
munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése

van/nincs

felnőttképző programok a településen

Felsorolás

van

TÁMOP nyelvtanfolyam
ECDL informatikai képzés
mediátor tanfolyam, illetve előadás

van

start munka projekt közfoglalkoztatás,
szinte a település teljes munkanélküli
lakossága számára munkalehetőséget
kínál.(3.2.10 tábla)

felnőttképző programok a
vonzásközpontban
Helyi foglalkoztatási programok a
településen
Helyi foglalkoztatási programok a
vonzásközpontban
Forrás: helyi adatgyűjtés
e) e) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg: A szegénységgel és
társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben határozta meg az Európai Unió, e
szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők. Ennek
megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a háztartások összes nettó jövedelmét kell figyelembe
venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származó
jövedelmét összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal. A KSH
legfrissebb, 2011. évi felvételéből származó kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alig
haladta meg a nettó 62.000 Ft-ot.15 A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen
alacsony, a medián jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme.
Ez alapján vizsgálható, hogy milyen arányban foglalkoztattak mélyszegénységben élőket – valamint
önkéntes nyilatkozatok megléte esetén romákat - a települési önkormányzat saját fenntartású
intézményeiben az egyes években? Vizsgálati szempontok: Mekkora részt tesz ki a helyi foglalkoztatásból a
mélyszegénységben élők, illetve a romák körében az önkormányzat? Másként alakul-e ez az arány a teljes
aktív korú népesség körében? Ha igen, milyen okok állnak a háttérben? Hogyan lehetne megoldani a
mélyszegénységben élők és a romák foglalkoztatása során tapasztalható esetleges aránytalanságokat?
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása

év

mélyszegénységben élők

Romák/cigányok

2008

2

1

2009

1

0
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2010

3

2

2011

3

2

2012

2

1

Forrás: helyi adatgyűjtés
Települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatás (fő)
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

mélyszegénységben
élők2015 2016
Romák/cigányok
2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014
2017

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Erre irányuló megkeresés az önkormányzathoz nem érkezett.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci
szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat. területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a
alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák
adhatók:
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély,
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély,
rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
adósságkezelési-szolgáltatás.
A fentiek alapján szükséges az alábbi pont szöveges kifejtése, melyet a mellékletben található táblázatok
segítenek. A 3.3.1. számú tábla az álláskeresési támogatásban részesülők számáról segít abban, hogy
adatait összevethessük a munkanélküliségi adatokkal. Így láthatóvá válik, hogy a rendszeres jövedelem
nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz.
29

Ha a két mutató közt aránytalanság tapasztalható, meg kell vizsgálni a háttérben rejlő okokat és
javaslatokat kell tenni ezen okok elhárítására.
A 3.3.2. adatsor a járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról hasonlóan fontos.
Ennek elemzése során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy csökkent a
járadékra jogosultak aránya. E mellett a kapott adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi
adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz.
A 3.3.3. számú táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres szociális
segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy
egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív
korú személy, aki nem rendelkezik rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. Önmagában az adat nem értelmezhető,
szükséges összevetni az aktív korúak (3.2.1. számú tábla 15-64 évesek száma) és a munkanélküliek számával
(3.2.1 számú tábla nyilvántartott álláskeresők száma). Az elemzés során ki kell emelni, hogy a szociális
segély meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében.
Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban
(RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki
a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni
közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási jogviszony alapján. Amennyiben a feltételeknek nem tud
eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap
munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített
közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a
munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől
közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra
jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és
szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben
előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A
BJP/FHT összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimumhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28
500 forint volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
év

15-64 év közötti lakónépesség
száma

2008
587
2009
565
2010
557
2011
556
2012
554
2013
554
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

9
12
20
0
12
14

1,5%
2,1%
3,6%
0,0%
2,2%
2,5%
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

év

nyilvántartott
álláskeresők száma
fő

álláskeresési járadékra
jogosultak
fő

2008
93
5
2009
108
20
2010
118
6
2011
114
9
2012
148
8
2013
129
14
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
5,4%
18,5%
5,1%
7,9%
5,4%
10,9%
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Településünkön aki a közfoglalkoztatásban részt vett, munkaviszonya alapján jogosulttá vált álláskeresési
járadékra, míg korábban erre nem volt lehetősége.

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma
rendszeres
Foglalkoztatást
szociális segélyben helyettesítő támogatás
részesülők
(álláskeresési támogatás)
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

fő

15-64 évesek
%-ában

fő

52
36
38
67
86
6

0,12
0,18
0,18
0,3
0,4
0,03

88
84
79
84
92
14

Azoknak a
száma, akik 30
nap
munkaviszonyt
nem tudtak
munkanélküliek igazolni és az
FHT
%-ában
jogosultságtól
elesett

0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,08%

0
0
0
0
0
0

Azoknak a száma, akiktől helyi
önkormányzati rendelet alapján
megvonták a támogatást

0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az
aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy
támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére
nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. Önmagában az adat nem
értelmezhető, szükséges összevetni az aktív korúak (3.2.1 tábla - 15-64 évesek száma) és a munkanélküliek
számával (3.2.1 tábla - nyilvántartott álláskeresők száma). Az elemzés során ki kell emelni, hogy a szociális
segély meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében.
Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban
(RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki
a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni
közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert
számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést
egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban
csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek
foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség
figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági
feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a
mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd
ez lecsökkent 22.500 forintra.
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat.
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a
következők:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása
A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az
Flt. 14. §-a rögzíti.
A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16.
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§- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három
hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. A
munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati
eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók
létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató. Az álláskeresők ellátására
vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az álláskereső személynek, aki
megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a
jogszabályban rögzített feltételek esetén. Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési
segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés
állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint.

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.
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 2013. január 1jétől.
A 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. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási
támogatást nyújt.
A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. lakhatási szegregációról ld. a
3.5. pontot.
Az alábbiakban felsorolt pontok helyi szintű elemzését, szöveges kifejtését az 1. számú mellékletben
elhelyezett adattáblák segítik.
Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a
lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott tulajdonságok
szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, nem a csoport
önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való
meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen
vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban
értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani.
A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül valósuljon
meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, kényszer nélkül kíván
a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos lakáshoz jutási feltételek
diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye
megsértésének.
a) bérlakás-állomány
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány

év

bérlakás
állomány
(db)

összes
lakásállomány (db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

szociális
lakásállomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2008

288

2

33

2

6

0

0

0

2009

289

2

31

2

6

0

0

0

2010

289

4

33

6

0

0

0

2011

289

4

27

4

6

0

0

0

2012

289

4

27

5

0

0

0

0

2013

285

2

27

2

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Az önkormányzat bérlakás állománya 2008. óta jelentős mértékben nem változott, de szükséges a kevés
elégtelen körülményű néhány bérlakás felújítása. Ezek a lakások sok esetben minden komfortot
nélkülöznek, nincs vezetékes víz és szennyvíz ennek következtében a fürdőszobák is hiányoznak. Célunk,
hogy ezekben a lakásokban megteremtsük a megfelelő higiéné körülményeket, pályázati forrásokból.
Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (General Comment No. 4, the UN Committee on
Economic, Social and Cultural Rights) 1991-ben egy indoklást adott ki, melyben értelmezte a megfelelő
lakás fogalmát, amely bármely ország lakáspolitikájának kiinduló pontja kell, hogy legyen. Ez a következő
elemeket tartalmazta:
1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen;
2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, fűtés,
világítás, stb.);
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3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más alapvető
szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse);
4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.);
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek,
mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.);
6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába járást,
valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét);
7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak alkalmasnak kell
lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére). Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat
tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek. Ld. erről továbbá a 3.5. a) pontban foglaltakat
b) eladósodottság
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony
jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná
leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. Sajnos Ormosbányán hivatalos
információ ezen kérdéskörben nincs.
c) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Településünkön ilyen probléma nincs.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A 3.5.1. számú táblázatban megadott adatok alapján elsősorban az a kérdés, hogy miféle változások vannak
a területen. E mellett a két záró kérdés szöveges kifejtése azt jelzi, hogy a telepi, szegregátumi viszonyok
során az egyenlő hozzáférés milyen mértékben sérül, vagyis itt is a település többi részéhez javasolt
viszonyítani.
A 3.5.2. számú táblázat segít feltárni a szegregátumokban élők életkörülményeit és összehasonlítani azokat
a település egyéb részein élők helyzetével. Kérjük, vizsgálja meg a település különböző területein a komfort
nélküli lakások számát, és számítsa ki ezen lakások arányát az adott lakóterület összes lakásához
viszonyítva. Komfort nélküli (substandard) a lakás, amelyre érvényes a következő feltételek valamelyike:
nincs WC vagy fürdőszoba; nincs szennyvízelvezető-csatorna; hiányzik az alapozás, a fal vályogból épült;
nincs vezetékes víz. Substandard a lakás akkor is, ha a lakásban nincs konyha és a teljes alapterület nem éri
el az 50 m²-t. Szilárd falazattal rendelkező lakás: a falazat anyaga kő, tégla, beton, panel. Az adatokat ilyen
részletezéssel elsősorban az önkormányzattól lehet összegyűjteni, de segítséget nyújthat a 2001. évi
népszámlálás lakáskérdőíveinek adatai is településsorosan lebontva. Hasonlóképpen szükséges vizsgálni az
alapozással nem rendelkező, a szilárd falazattal nem rendelkező, a vezetékes vízzel, árammal, gázzal
ellátott, illetve a csatornahálózatra rákapcsolt lakások számát és az összes lakáshoz viszonyított arányát a
település egyes lakókörzeteiben.
A lakhatási helyzetkép kidolgozásában segítenek a következő fogalmak szerinti szempontok figyelembe
vétele: Belterület: a település zárt beépített része, külterület a település zártan beépített részén kívüli
szórvány lakóhelyek (majorsági épületek, tanyák, puszták, külterületi lakott helyek) Szegregált lakóterület:
ahol egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai csoportok tagjai) egy adott
településrészen belül elkülönülnek.
Össze kell hasonlítani a különböző településrészek által kínált lakhatási körülményeket és e különbségek
enyhítésére kell kidolgozni beavatkozási javaslatokat.
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3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete

Telepek, szegregátumok száma a
településen:

1

Telepi lakások száma a településen:
2008

33

2009

31

2010

33

2011

27

2012

27
27

2013
A telep/ek, szegregátum/ok
elhelyezkedése a település területéhez
viszonyítva:
A telep/ek megközelíthetősége:

a település belterületének peremrészén helyezkedik el

megközelíthetősége megfelelő,
A
telepek
közelében
lévő
egészségtelen üzemek, létesítmények
(kérjük, sorolja fel, van-e a közelben - nincsen a telep közelében egészségtelen üzem, vagy létesítmény
és ha igen milyen távolságra szeméttelep, feldolgozó üzem stb.):

Forrás: helyi adatgyűjtés

A táblázatban megadott adatok alapján látható, hogy változások vannak a területen, hiszen folyamatosan
csökken a szegregátumokban a lakások, így az ott lakók száma is. Itt szükséges felvázolni a mediációs
képzések szükségességét, az együttélés problémái és a kulturális különbségek, így megszüntethetőek
lenének. Egyre inkább beintegrálódnak a település lakosságába, bár ez még kulturális és egyéb együttélési
problémákat felvet. E mellett a két záró kérdés szöveges kifejtése azt jelzi, hogy a telepi, szegregátumi
viszonyok során az egyenlő hozzáférés milyen mértékben sérül, vagyis itt is a település többi részéhez
javasolt viszonyítani. Az egyenlő hozzáférés természetesen kismértékben ugyan, de sérül a
szegregátumokban élők esetében. A helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való
együttműködésben valósult meg.
Településünkön egy szegregációra hajlamos rész található belterületen, amely a lakosság egészét tekintve
több problémát is felvet. Ezek a lakások nem megfelelően karbantartottak, az ott élők nehezen illeszkednek
a település többi lakosa által támasztott elvárásokhoz, ezért szükséges lépéseket tennünk a békés
együttélés elérésére.
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3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány
komfort nélküli lakások a komfort nélküli lakások a
belterületen
külterületen
száma (db)

27

0

aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

11,45%

0

vezetékes ivóvízzel
ellátott lakások a
belterületen

vezetékes ivóvízzel
ellátott lakások a
külterületen

komfort nélküli lakások komfort nélküli lakások
a nem szegregált
a szegregált
lakóterületeken
lakóterületeken
0

11,45%

száma (db)

259

vezetékes ivóvízzel
ellátott lakások a nem
szegregált
lakóterületeken
6

aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

90%

0,02%

árammal ellátott lakások
a belterületen

árammal ellátott lakások
a külterületen

27

vezetékes ivóvízzel
ellátott lakások a
szegregált
lakóterületeken

árammal ellátott
lakások a nem
szegregált
lakóterületeken

árammal ellátott
lakások a szegregált
lakóterületeken

száma (db)

288

288

27

aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

100%

100%

100%

vezetékes gázzal ellátott
lakások a belterületen

száma (db)

230

aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

80%

csatornával ellátott
lakások a belterületen

vezetékes gázzal ellátott
lakások a külterületen

vezetékes gázzal ellátott vezetékes gázzal ellátott
lakások a nem
lakások a szegregált
szegregált
lakóterületeken
lakóterületeken
230
80%

csatornával ellátott
lakások a külterületen

száma (db)

202

csatornával ellátott
lakások a nem
szegregált
lakóterületeken
202

aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

70%

70%

csatornával ellátott
lakások a szegregált
lakóterületeken

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis
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Komfort nélküli (substandard) a lakás, amelyre érvényes a következő feltételek valamelyike: nincs WC vagy
fürdőszoba; nincs szennyvízelvezető-csatorna; hiányzik az alapozás, a fal vályogból épült; nincs vezetékes
víz. Substandard a lakás akkor is, ha a lakásban nincs konyha és a teljes alapterület nem éri el az 50 m²-t.
Szilárd falazattal rendelkező lakás: a falazat anyaga kő, tégla, beton, panel.

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség
helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind
a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos
helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények.
Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos
helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések
alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását
megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a
gazdasági versenyképesség javításától. Ugyanakkor a romák etnikai csoportjára külön figyelmet kell
fordítanunk, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegények között is ők a legszegényebbek, és eddig
őket érték el legkevésbé a felzárkóztató programok. A „kifejezett de nem kizárólagos” (explicit but not
exclusive) célzás uniós alapelvének megfelelően a roma népesség bevonásához szükség van speciális
eszközökre és megközelítésre.
A szegénység, a társadalmi kohézió ügye – a gazdasági fejlődéssel szoros összefüggésben – az Európai
Unió politikájában is egyre hangsúlyosabb. Az Unió 2020-ig megfogalmazott stratégiájában az öt fő cél
egyike a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, amelyet a gazdasági, foglalkoztatási
politikákkal összhangban kell kezelni. Az uniós stratégia átfogó célja, hogy 20 millióval csökkenjen a
szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők száma. Magyarország ehhez kapcsolódó vállalása
mintegy félmillió ember kisegítése a szegénységből. Felsőtelekes fentiekhez kapcsolódó vállalása mintegy,
80 ember ( 30 ) család kisegítése, vagy ennek kísérlete a mélyszegénységből.
 A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös tekintettel
a roma népességre
 A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása
 A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi
összetartozás erősítése
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Ehhez a ponthoz figyelembe kell venni az alábbi szabályozókat és fogalmi lehatárolásokat:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak.
Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek
védelmét.Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató19 nyomán szegregátum az a
településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 osztályos
iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők - aránya meghaladja
az 50%-ot.
Az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú lakosság koncentrációját a szociális ellátások igénybevételének
– ld. 3.6. pont – mutatói is jelzik.
Létező jelenség, hogy a lakáshoz jutási feltételek meghatározása arra irányul, hogy egyes, meghatározott
tulajdonságokkal rendelkező (általában a roma kisebbséghez tartozó) személyek valamely településen,
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illetve településrészen mesterségesen elkülönüljenek. Az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdése értelmében az ilyen
eljárás jogszabály-ellenes. Ld. még a 3. 4. pontot.
A telepen/szegregátumokban élők száma és a számukban bekövetkező változás a szegregációval
veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatát mutatja. Fel kell tárni a
telepeken, szegregátumokban élő népesség életkori és foglalkoztatottságbeli megoszlását nemek szerint.
Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a
munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma a 15-64 éves népességben. Inaktív az az aktív korú
személy, aki nem dolgozik, de rendelkezik saját rendszeres bevétellel (nyugdíj, ösztöndíj, segély). Eltartott az
az aktív korú személy, aki nem rendelkezik saját rendszeres jövedelemmel. Az önkormányzati adatgyűjtés
természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.
A 3.5.3. számú táblázat éves adatai a telepeken élők létszáma alakulásának tendenciáit jelzik, a növekvő
népesség az elszegényedés, kirekesztődés, kirekesztés jelenségére utalhat. Ebben az esetben meg kell
állapítani az e jelenség mögött álló okokat és ennek figyelembe vételével szükséges meghatározni a
kirekesztés felszámolására irányuló intézkedéseket. A csökkenő tendencia a társadalmi befogadás,
integráció erősödését jelzi, de utalhat a legkiszolgáltatottabb helyzetűek elvándorlására, „menekülésére” is.
Ez esetben fel kell tárni a korábbi beavatkozásokat, jó gyakorlatokat, azokat a folyamatokat, amik a
szegregált lakóterületek népesség-csökkenéséhez vezettek.
Statisztikák és tanulmányok a legszélsőségesebb nélkülözésben, a társadalom peremvidékein élő csoportok
helyzetének állandósulásáról tanúskodnak. A szélsőséges élethelyzetek, kirívó társadalmi különbségek, a
társadalmi zárványok kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség, a hátrányos helyzetek generációkon
keresztüli átöröklődése az egész társadalom stabilitását, fenntarthatóságát, biztonságát veszélyeztetik. A
társadalmi kohézió hiánya, a magyar társadalom jellemző – életkori, etnikai, területi, stb. – vetületeiben
tapasztalható dezintegrációs, szegregációs folyamatok egyben a gazdasági fejlődés akadályai is.
Jelenleg nem rendelkezünk a legkritikusabb problémákat illető intézkedésekből összeálló rendszerszerű
megoldásokkal, nem hasznosulnak kellően a programok tapasztalatai, az indított programok
fenntarthatósága pedig nem kellően biztosított. Az egyes problématerületeken született intézkedések,
programok nem állnak össze egységes beavatkozásokká. Nem rendelkezünk az átfogó programokhoz
nélkülözhetetlen problémaorientált tervezési és értékelési rendszerekkel. Hiányzik az intézkedések
utókövetését, monitorozását célzó egységes szempont-, illetve mérési rendszer.
A táblázat következő sorai a szegregátumokon élők különböző társadalmi mutatóinak megoszlását
vizsgálják. Ezek a lakóközösség különböző problémáira mutathatnak rá. Elemezni kell e megoszlások
jelenlegi és jövőbeli következményeit és szükséges javaslatot tenni e problémák orvoslására.
3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők

a telepen/szegregátumokban élők
száma és változása

összes fő

férfi

nő

2008

132

62

70

2009

130

61

69

2010

132

61

71

2011

121

58

63
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2012

121

58

63

0-6-éves

21

8

13

7-14 éves

27

11

16

15-30 éves

14

6

8

31-45 éves

24

11

13

46-64 éves

24

12

12

65< éves

11

5

6

az aktív korúak (15-64 év) közül foglalkoztatott

54

34

20

munkanélküli

8

4

4

Inaktív

0

eltartott

48

19

29

segélyezettek száma

4

1

3

hátrányos helyzetű gyermekek száma
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
száma

48

19

29

48

19

29

Forrás: Önkormányzati adatok
A telepen/szegregátumokban élők száma és változása a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság
területi átrendeződésének folyamatát mutatja.
Fenti táblázatból is látható, hogy a szegregátumokban élők száma folyamatosan csökken, mint arra már
korábban is rámutattunk egyre inkább beintegrálódnak a település lakosságába, bár az még továbbra is
probléma, hiszen nem szűnt meg. Itt célunk a szegregátum teljes felszámolása és a település belterületén –
településközpontban – újabb szegregátum kialakulásának megakadályozása.
A célok elérésében – a társadalmi problémák legfontosabb jellemzőit tekintve – az alábbi horizontálisan
érvényesítendő célkitűzéseket tartjuk meghatározónak:
1. tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek javítása;
2. a gyermekek szegénységének csökkentése;
3. a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése;
4. a roma nők iskolai és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése;
5. a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, a területi hátrányokból származó
társadalmi hátrányok mérséklése.
6. A romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése az intézményekben és a közösségekben

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az egészségügyről
szóló
1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek
esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják.
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés,házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális
szociális intézmény.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a
betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a
tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.
A fenti jogszabályok mentén és a mellékletben található adattáblák kitöltésével szükséges az alábbi pontok
szerint e fejezet szöveges kifejtése.

44

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
év

Felnőttek és gyermekek részére
tervezett háziorvosi szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett
háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

2008

1

0

0

2009
2010
2011
2012
2013

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az orvosi, egészségügyi ellátást, illetve annak változását mutatja be a táblázat, mely szintén lényeges adat Felsőtelekes infrastruktúrájának és szolgáltatásainak
vonatkozásában.
Helyi orvosi rendelőben, helyi orvos látja mind felnőtt, mind gyermekkorú lakosságot.
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

30

2009
2010
2011
2012
2013
Forrás: TeIR, KSH Tstar

36
45
43
37
38

Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból
jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1. alanyi jogon, 2. normatív
alapon, 3. méltányossági alapon.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

6

2009
2010
2011
2012
2013
Forrás: TeIR, KSH Tstar

6
8
10
8
13
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók
meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos
(életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.
Fenti ellátások ugyan ma már a Kormányhivatal Járási Hivatalainak hatáskörébe kerültek, de a települési
önkormányzatok, így Felsőtelekes is még egészen pontos információkat ismernek az ellátási formákkal
kapcsolatban. Jelen mutatók főként az időskorúak gondozását mutatják.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapszolgáltatások tekintetében Felsőtelekes teljes körű ellátottsággal rendelkezik, helyi
orvos, orvosi ügyelet biztosítja ezek meglétét, a szakellátás Kazincbarcikán, vagy a kijelölt ellátó
intézményben vehető igénybe.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A kora gyermekkori szűréseket a védőnői szolgálat végzi, egyéb pervenció és szűrőprogramok tekintetében
önkormányzatunk már tett lépéseket, pl.: a 45 feletti nőket pályázati forrásból és önkormányzati
hozzájárulásból időszakonként a megyei kórházba visszük.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Az erre szakosodott kijelölt intézmények végzik, településünkön ilyen nincs.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Önkormányzatunk vásárolt élelmezésként Ormosbánya Község Önkormányzatától vásárolja az étkeztetési
ellátást, mely a gyermekek és időskorúak ellátását biztosítja. Az ellátás minden szempontból megfelel az
egészségügyi ellátásoknak.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A település sportpályával és hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületekkel rendelkezik, amelyek bárki számára
szabadon hozzáférhetőek.
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A kormányzat által támogatott kistérségi szinten szervezett gyermekfutball működik, ehhez helyi szinten is
biztosított a sportpálya, ugyanakkor a felnőtt lakosság sportoláshoz való hozzáférését pénzügyi forrás
hiányában az önkormányzat nem tudja megteremteni.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek ellátást biztosító szociális alapszolgáltatások társulásban fenntartott intézmény által megoldott.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az önkormányzatnak nincs ilyenről tudomása az Egyenlő Bánásmód Hatóság a településsel szemben ilyet
nem indított.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Önkormányzatunk rendszeresen részt vesz minden olyan pályázaton, amely ilyen.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
E fejezetet a partnerek tevékeny közreműködésével szükséges bemutatni.
a) közösségi élet színterei, fórumai
Művelődési Ház, helyi Óvoda és Általános Iskola.
A közösségi programokra helyi forrás nincs, de folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
AZ önkormányzat ilyen irányú problémával nem küzd.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Településünkön a minimális egyéni akciókon kívül szervezett adományozás, vagy önkéntesség nincs.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Felsőtelekes vonatkozásában nem releváns, mivel nincs Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A közmunkaprogram fenntartása és bővítése
kiemelt figyelmet fordítva a nők által végezhető
munkakörökre
Településünkön magas a 8 általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezők aránya

Fel kell térképezni az igénybe vehető munkahelyeket
és munkaköröket
Alapkompetencia fejlesztésre 7.-8. oszt. elvégzésére
irányuló képzések szervezése
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Településünkön magas a szakképesítéssel nem
rendelkezők aránya
Az önkormányzat bérlakás állománya 2008. óta
jelentős mértékben nem változott, hiányoznak
alapvető komfortfeltételek

A
munkaerőpiaci
igényeknek
megfelelő
szakképzésekre irányuló képzések szervezése
Szükséges az elégtelen körülményű néhány bérlakás
felújítása,
mentálhigiénés
körülmények
megteremtése (pályázati forrás)

Felsőtelekes fentiekhez
kapcsolódó vállalása
mintegy, 80 ember ( 20 ) család kisegítése, vagy
ennek kísérlete a mélyszegénységből.

 A
szegénységben
és
társadalmi
kirekesztettségben
élők
arányának
csökkentése, különös tekintettel a roma
népességre
 A
szegénység,
szociális
kizáródás
újratermelődésének megakadályozása
 A társadalmi gazdasági javakhoz történő
egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a
társadalmi összetartozás erősítése

Jelenleg nem rendelkezünk a legkritikusabb
problémákat illető intézkedésekből összeálló
rendszerszerű megoldásokkal, nem hasznosulnak
kellően a programok tapasztalatai, az indított
programok fenntarthatósága pedig nem kellően
biztosított. Az egyes problématerületeken született
intézkedések, programok nem állnak össze
egységes beavatkozásokká.

Az átfogó programokhoz nélkülözhetetlen
problémaorientált tervezési és értékelési
rendszerek kialakítása. Az intézkedések
utókövetését, monitorozását célzó egységes
szempont-, illetve mérési rendszer kialakítása.

A szegregátumokban élők száma folyamatosan
csökken, mint arra már korábban is rámutattunk
egyre inkább beintegrálódnak a település
lakosságába. Ugyanakkor ez a folyamat lassú és sok
esetben nem megfelelő irányú.

Célunk a szegregátum teljes felszámolása és a
település belterületén – településközpontban –
újabb szegregátum kialakulásának
megakadályozása. A békés együttélés kialakítása
érdekében közösségi programok szervezése,
melynek pozitív hatása egymás kultúrájának
megismerése és elfogadása.
Civil szervezetekkel, vagy a környező településekkel
együttműködésben egészségügyi szűrőnapok
szervezése
Pályázati forrásból Hivatali épület korszerűsítése
A sportpálya és kiegészítő helyiségeinek magasabb
szintű kihasználása

Helyi szintű szűrőprogramok hiányoznak

Nem korszerű az önkormányzati hivatal épület.e.

Hiányoznak a felnőtt lakosság által igénybe vehető
sportolási lehetőségek

A fenti táblázat az előző rész összegzését adja a problémák és fejlesztések felsorolásával, melyekre, mint
helyzetelemzésre épülően lehetséges majd az esélyegyenlőségi program intézkedéseinek tervezése,
végrehajtása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
E fejezet leírásakor használhatók a település bemutatása során elemzett demográfiai táblák. A demográfiai
táblák alapadatokat szolgáltatnak a településen élő gyerekek száma, életkori megoszlása, stb.
vonatkozásában. Javasoljuk ezt a részt a számszerű adatokra támaszkodóan szövegesen kifejteni,
fókuszálva a 4.1. címben felsorolt szempontokra.
Ezt az általános leírást követi a gyerekek helyzetének részletesebb elemzése, melyet a rendeleti
szabályozónak megfelelően az a), b), c), d), e) pontokban megadott szempontok szerint szükséges
elkészíteni. Az elemzési szempontokhoz további adatok szükségesek, melyekhez segítséget nyújtanak az 1.
számú mellékletben elhelyezett adattáblák. Javasolt további, széleskörű adatbázisra támaszkodni, így a KIR,
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STADAT, KSH, Népességnyilvántartó, valamint az önkormányzat által gyűjtött adatok lehetnek az
irányadóak.
Az alábbiakban segítségül elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó
definíciókat és szabályozást.
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat
jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
 Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 30
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családbafogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
 Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során adatok
kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek
(Gyvt. 16. §),
b) a fővárosi főjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója,
vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében feltétlenül
szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban
tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni20. A
2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt
megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes
felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében
nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október
31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)21
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a
Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet
vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és
1. nyugellátásban,
2. korhatár előtti ellátásban,
3. szolgálati járandóságban,
20 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még
nem ismert.
21 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 31
4. balettművészeti életjáradékban,
5. átmeneti bányászjáradékban,
6. időskorúak járadékában vagy
7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1))
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
· a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
· gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
· akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít.
(Gyvt. 20/C. § (1))
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.
törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási
engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - rászorultsága esetén jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A menekültügyi hatóság,
valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §).
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermekek megfelelő
ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, tehát nemcsak a szociális terület szakembereinek
objektívabb probléma-megközelítése és helyzetelemzése indokolt. A HEP során ezért a cél a jelzőrendszer
tényleges, helyi működésének feltérképezése és esetleges hiányosságainak hatékony és mérhető orvoslása.
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A jelzőrendszer standarjainak hiányosságai és a környezettanulmányok szenzitív adatokra vonatokozó
szabályozása helyi korrekciókat és odafigyelést kíván.
A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell meghatározni.
A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett szakemberek hiányos
jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség – magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot - gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adódik. Igen
nagy a látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy
drogfogyasztása kapcsán. A látencia okai között szerepel, hogy a sértett gyermek gyakran nem tudja, hová
fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és családja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer
látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének
(ld. ombudsman jelentése az AJB-2227/2010). A helyzetelemzés során ezért nemcsak a meglévő
szolgáltatások felsorolását, hanem azok ismertségét, ,,akadálymentességét” és hatékonyságát is szükséges
feltárni és mérni.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe vétel
elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, továbbá a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg
tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a
gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek.
Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése esetében a
jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás valódi oka, annak
részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött előfordulhat a család részéről
történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett helyzet azért áll elő, mert a gyermek anyagi vagy
egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb funkciókat lát el (dolgozik, ápol valakit, stb.) A helyzetfelmérés
során fontos meggyőződni arról, hogy az igazolatlan hiányzások esetén előírt jelzési kötelezettség
megfelelően működik-e, valamint rendelkezésre áll-e a valós segítséget, megoldást jelentő, a gyermek
érdekeit szem előtt tartó támogató rendszer (ld. 20/2012. () EMMI rendelet, 51. § (3)-(5) bekezdések).
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

Megszűntetett esetek száma
a 18 év alatti védelembe
vettek közül

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

5

2009

3

2

16

2010

4

1

9

2011

7

1

12

2012

1

0

10

2013

n.a.

n.a.

n.a.

10

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Az alábbi szabályozás 2012. december 31. napjáig volt érvényben, mivel 2013. 01.01. napjától az itt
nevesített hatáskör a Kormányhivatalok Járási Hivatalaihoz kerültek.
A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző
védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes
igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek
fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat
javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a
szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a
tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése
alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek
definíciója alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a
rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
Településünkön a védelembe vett gyermekek aránya a 18 éven aluli lakossághoz képest 2,3 %, ez öt
családot érint összesen.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg.
Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint ,hátrányos helyzetűnek minősülő
gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatást viszonylag megbízhatónak - míg ugyanezen körbe tartozó de
legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát (halmozottan
hátrányos helyzetűek) pontatlannak - találták az erre irányuló felmérések. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak egy része ugyanakkor nem jelenik meg az októberi statisztikához kötődő
adatszolgáltatásban abban az esetben, ha erre az időre esik a jogosultságuk megállapítása. Fontos, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem
miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy
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válási szakaszban – vagy egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni
házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig
lehetővé tenné a jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat
érintik. A helyzetelemzés során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pontos
regisztrációjáról alkotott helyzetkép igen fontos a különböző támogatások hozzáférésének vizsgálata miatt
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen alapuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása miatt is. A HEP során a cél, hogy az intézményi és önkormányzati adatszolgáltatás és
adatnyilvántartás működő kontrollja és kidolgozott protokollja biztosítva legyen.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

Ebből
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

130

0

2009

136

0

2010

128

2

2011

127

2012

117

n.a.

0

0

0

2013

113

n.a.

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív
kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve,
hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény.
c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya

év

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

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2008

35

75

11

86

10

60

2009

30

74

10

84

19

77

2010

26

66

11

77

21

104

2011

27

60

9

69

21

114

2012

26

53

10

63

22

137

2013

29

66

11

77

22

139
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A mélyszegénységben élő személyek, családok gyakran megfelelő papírok, jövedelemigazolás vagy egyéb
okok miatt nem jutnak hozzá szolgáltatásokhoz. Településünkön minden család hozzájut a megfelelő
támogatásokhoz, asz önkormányzat hivatala és a Rudabányai Szociális Szolgáltató Központ munkatársai a
családsegítés és gyermekvédelem keretében nagyon sok segítséget nyújtanak a lakosságnak a megfelelő
ellátások igényléséhez és a szükséges okiratok beszerzéséhez. Ugyanakkor az elvándorlás és a gyermekszám
csökkenése miatt fenti ellátottak száma is csökkenő tendenciát mutat, illetve néhány sikeres esetben
kikerülnek az ellátórendszerből, hiszen jövedelmi és vagyoni helyzetük azt már nem indokolja. Ugyanakkor
még mindig magasak az arányok, s ez jelentős terhet ró az önkormányzati költségvetésre.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A lakhatással összefüggő szabályozásról ld. a 3.4. pontot.
A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga
van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni
védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség is kiemelten
fontos.
A gyermekvédelmi feladatokat településünkön a a Rudabányai Szociális Szolgáltató Központ látja el.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. Bővebben ld. a 4.3. pontban.
Elkerülhetetlen annak a vizsgálata, hogy a szegregált, telepszerű környezetben élő gyerekek óvodai és
általános iskolai oktatása, integrált vagy szegregált környezetben történik-e, nagyobb –e körükben az
indokolatlan fogyatékossá nyilvánítás, több gyerek kerül-e állami gondoskodásba mint a nem
szegregátumban élő gyerekek körében. A helyzetelemzés során minden olyan közoktatási mutatót érdemes
külön is megvizsgálni, amelyre esetleg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében igen, de a
szegregátumban élő gyerekek körében nem térnek ki a HEP adattáblák. Ilyenek az óvodai fejlesztő
programok, iskolai eredményességet mérő mutatók (továbbtanulás, kompetenciamérés stb.) vagy alternatív
programokban való részvételük (pl. szakkörök, művészeti oktatás) részletes háttérelemzése. A telepszerű
környezetben élő gyerekek helyzetének feldolgozásakor részletes helyi összehasonlítást kell tenni az oktatási
és lakhatási helyzetük mellett az egészségügyi, szociális, a szülők foglalkoztatási, reális mobilitási
lehetőségeinek mutatóira vonatkozóan.
Jelenleg nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy hány gyermek él szegregátumban.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.
Az alábbiakban felsoroljuk és röviden kifejtjük a jogszabályok által lehatárolt ellátási területeket, melyek
áttekintése és az adott településen való elérésük leírása segíti a 4.3 pontban megadottak elemzését.
A jogszabályok mellett az 1. számú mellékletben elhelyezett adattáblák is segítenek az adott település
konkrét helyzetének átlátásában.
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Mindezekre építve lehet szövegesen kifejteni a település azon helyzetét, amelyre a 4.3. fejezet a),b), c), d),
e), f), g), h), i), j) pontjaiba sorolt szempontok kérdeznek rá. Természetesen itt is szükséges fókuszba
helyezni az esélyegyenlőség szempontjából különösen érintett gyerekcsoportokat.
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi szabályozás
alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt.,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A
gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet,
stb.) gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri
az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen,
településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok
átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az
életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való
ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis
teljes körű ellátásáról kell gondoskodni.
 Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a
fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy
fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell
többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről.
 Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az
óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai
tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet
az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151.
§). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
Fontos vizsgálni a védőnői ellátáshoz történő hozzáférés feltételeit: a védőnői álláshelyek számának
alakulását, az egy védőnőre jutó esetek, illetve gyermekek számát. Amennyiben az ellátáshoz történő
hozzáférésben hiányosságok mutatkoznak, úgy arra javasolt intézkedést megfogalmazni.
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2008

1

174

2009

1

170

2010

1

169

2011

1

169

2012

1

127

2013

1

115

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Településünkön egyetlen védőnő dolgozik, bár az adatok folyamatos csökkenést mutatnak – ami
valószínűleg összefüggésben áll az élveszületések számával – még mindi magas az egy főre jutó ellátandó
gyermekek száma. Megoldás lehet a családok együttműködésével kialakított közös segítségnyújtás, családi
napok anyanapok.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
Felnőtt házi orvos
ellátott gyerekek által ellátott gyerekek
száma
száma

2008

815

166

2009

814

147

2010

809

129

2011

807

128

2012

806

129

2013

801

114

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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A hátrányos helyzetű településeken jellemzően alig van gyermekorvos, így van ez Felsőtelekesen is : a
háziorvos látja el ezt a feladatot.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
50
Óvodai férőhelyek száma
2
Óvodai csoportok száma
7-16

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

25 mn
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

Fő

Hiányzó létszám

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

Gyógypedagógusok létszáma

Dajka/gondozónő

Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Felsőtelekesen az óvodás korú gyermekek intézményi szintű ellátottsága teljes körűen megoldott.
d) gyermekjóléti alapellátás
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A Rudabányai Szociális Szolgáltató Központ segítségével helyben heti rendszerességgel igénybe vehető
szolgáltatás.
e) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Felsőtelekes Közég Önkormányzat helyi rendelete alapján átmeneti segély igényelhető ilyen helyzetben,
melyről a Szociális Bizottság dönt.
g)gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően történik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek gyermekétkeztetéshez mint normatív kedvezményhez történő hozzáférése. Emellett az
igénybevétel formáját és mértékét is vizsgálni kell:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű
óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 50%-os
térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. Ingyenes tankönyvellátásra, továbbá 50%-os
mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg,
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes
családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási
támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar). A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó támogatás
feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy (2012-ben) legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon
keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a
továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján
ingyenesen vagy kedvezményesen.
A nyári gyermekétkeztetés biztosítására több éve lehetősége van az önkormányzatoknak, az egyszeri meleg
étel biztosítására meleg étkeztetéssel került sor önkormányzati konyháról, amely garantálja a gyermekek
szükségleteinek figyelembe vételét. A közétkeztetéssel kapcsolatban problémák jelentkeznek a helyi,
gyakrabban a kiszervezett élelmezések esetében amikor nem mindig biztosított az életkor specifikus étrend.
A közétkeztetéssel kapcsolatban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdése
kimondja: a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben
nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell
biztosítani.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban ld. a 4.4. pontot.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Az alábbiakban áttekintjük azokat a területeket, amelyek a jogszabályokban megjelennek, és a
közoktatásra vonatkozóan határozzák meg az esélyegyenlőség biztosítását.
Fogalmak:
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja)
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt definíciót.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők
csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont).
Aránytalan teher
Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a tanuló
életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont)
A lenti, a)-e) pontokban foglalt szempontok során a következőkre szükséges figyelemmel lenni:
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag
jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen
normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése,
elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása,
az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az
oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz
való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok,
bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban
való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény
szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy
oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban,
beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a
csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely
személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben
meghatározottakat.
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő
bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai
felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét.
Ha a településen több általános iskola, tagintézmény működik, akkor az általános iskolai körzeteket úgy
kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes
aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ha a településen, kerületben több általános iskola működik, a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb
százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító
iskolának az az általános iskola, amely körzetének kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az 50%-ot és egyébként a település többi iskolája
elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Előnyben részesítési
kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége
után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél
előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A felvételi körzet kialakítására
vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §-ában található.
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A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is figyelembe kell
venni. Ebben segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) TT sz.
állásfoglalása: Az etnikai alapú iskolai szegregációt nem csupán a tényleges, hanem a jogsértő által
feltételezett etnikai hovatartozás alapján is el lehet szenvedni. A szegregáció megvalósulásának nem
feltétele az elkülönített csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett elkülönítés.”
A jogellenes, elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen, ha teljes mértékben azonos
feltételek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden aktivitást nélkülöző fenntartása is
megvalósíthatja a jogsértést.
A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet adataival, hanem
valamilyen aggregált formában vagy becslésekre alapozott, civil kontroll vagy kisebbségi képviselet
biztosításával is visszaigazolt, etnikai adatközléssel is foglalkozni kell.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott körültekintéssel
kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá
nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az iskola igazgatójának
megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy
az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely
a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen
módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának
döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét (Nkntv. 45. §).
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere22 (IPR)
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános
iskola és a középfokú iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei
között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló
tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs
felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A
képességA kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges
pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A
képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ
program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint:
Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai
integrációs programról.
Kibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési
igényű tanuló vesz részt.
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek
keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését
segítő pedagógiai tevékenységet folytat.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program megvalósítása
az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program
alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §)
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a
szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési
igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra
létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai
csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet.
A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a
szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel
ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve.
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott
létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a rendelkezés 2013. szeptember
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1-ig hatályos. Ezt követően a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott
létszámát az Nkntv. 2. számú melléklete tartalmazza.

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket/tanulókat integrált oktatás/nevelés keretében látja
el önkormányzatunk erre speciálisan felkészített nevelők/oktatók segítségével, jogszabályi
kötelezettségének ezzel eleget téve.
Szükséges itt felmérni a későbbiekben, hogy ez elégséges-e a gyermekek fejlődése szempontjából,
szükséges-e további lépések, fejlesztések megtétele.
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves korú
gyermekek száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai férőhelyek
száma

óvodai feladatellátási helyek száma

óvodába beírt
gyermekek száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

38

2

50

1

38

0

2009

41

2

50

1

41

0

2010

42

2

50

1

42

0

2011

42

2

50

1

42

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodai férőhelyek szám teljes mértékben kiszolgálja a település igényeit.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók száma

általános iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

57

55

112

30

26,8%

2011/2012

52

0

52

25

48,1%

2012/2013

52

0

52

25

48,1%

napközis tanulók száma

tanév

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) résztvevők és a napközisek száma. Jelenleg ez a
kérdéskör nem releváns, tekintettel az egész napos iskolai oktatási rendszer bevezetésére.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai feladatellátási helyek
száma

tanév

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

db

2010/2011

4

4

8

0

0

0

1

2011/2012

4

0

4

0

0

0

1

2012/2013

4

0

4

0

0

0

1

2013/2014

4

0

4

0

0

0

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Az általános iskolai oktatás teljes mértékben megoldott.
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

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

fő

%

2010/2011

13

100

2011/2012

0

2012/2013

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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Egyre inkább pozitív tendencia, hogy az általános iskolai képzésbe bekapcsolódók 100 %-ban elvégzik az
alapképzést.
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4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok

HH/
tehetséggondozó
HHH
program
tanulók
létszáma

tanév

tanodai
program
létszám

HH/ HHH
tanulók
létszáma

2008/2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009/2010

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2010/2011

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

36

14

14

30

28

202/2013

n.a.

n.a.

n.a.

38

14

16

30

28

nyári
tábor

HH/ HHH
Alapfokú
tanulók
művészetoktatás
létszáma

HH/ HHH
tanulók
létszáma

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az Útravaló Ösztöndíjprogram 2005-ben indult, átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési
esélyeinek javítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. Az Útravaló
anyagi és mentori rendszerén keresztül támogatást nyújt 7. és 8. osztályos általános iskolai és középiskolai
tanulók számára. Az Útravaló keretein belül három esélyegyenlőségi és egy tehetséggondozó alprogram
működik (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához ösztöndíjak, Út a tudományhoz
alprogram). A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának célja, hogy
nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó középiskolában a
legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei. A kiválasztott tanulók egy előkészítő év keretében
pótolják különböző hiányosságaikat, hogy így megfelelő alapokkal folytathassák középiskolai
tanulmányaikat olyan középiskolákban (és kollégiumokban), amelyek a felsőfokú továbbtanulásra való
felkészítésben a legeredményesebbek között vannak. A program 2000-ben indult. A Felsőoktatási
Mentorprogram 2005 óta működik a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő
esélyegyenlőségi programként. A program célja az érintett fiatalok felsőfokú tanintézménybe való
bekerülési esélyeinek növelése, a követelmények sikeres teljesítése és a későbbiekben a munkaerőpiacon
való elhelyezkedés lehetőségének bővítése.
A probléma beazonosítása:
1.Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek családi környezetéből fakadó hátrányait, fenti programokkal együtt sem.
2.A roma népesség jelentős iskolai, képzettségi hátrányokkal jellemezhető a többségi társadalomhoz
képest. Bár tapasztalható a képzettségi szint emelkedése, ez kevés ahhoz, hogy ennek nyomán
csökkenjenek a társadalmi különbségek (időközben a többségi társadalom képzettségi szintje is emelkedik).
Fel kell gyorsítani a roma népesség iskolai felzárkózását.
Intézkedés:

A társadalmi, kulturális hátterű oktatási hátrányok annál sikeresebben ellensúlyozhatók, minél korábbi
életkorban kezdjük meg a felzárkózás támogatását. Az óvodai felzárkózási programoknak kiemelt
jelentősége van a későbbi hátrányok kialakulásának megelőzésében. A hátrányos helyzetű térségekben a
hiányzó óvodai kapacitásokat meg kell teremteni, és el kell indítani, illetve folytatni kell a felzárkóztatási
programokat, minél több formális és informális képzéssel megteremteni a lehetőséget a piacképes
képzések indítására, illetve az ezeken való részvétel fontosságára is.
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Akadályozó tényező lehet bölcsőde hiányában az
édesanyák nem tudnak munkát vállalni
Kevés hátránykompenzáló program

A megoldás lehet a családok összefogásának
erősítése, családi napközi kialakítása.
Pályázatok figyelése az ilyen irányú megvalósítások
érdekében
Megvalósult szünidei programok: arcfestések
közfoglalkoztatásban, településnapon programok
(augusztus 8.)
Folyamatosan megvalósul.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
E tématerület esetén a különböző részterületekhez kiemeltük a vonatkozó jogszabályokat. A jogszabályok
mentén megvalósuló helyzetelemzéshez az 1. számú mellékletben megadott részletes adattáblák nyújtanak
segítséget. Az adattáblák kitöltéséhez elsősorban helyi adatgyűjtésre van szükség, amelyhez szintén a
partnerek segítségét szükséges kérni. Sajnos központi adatszolgáltatás e területen kevéssé áll rendelkezésre.
Mindezek alapján lehet a megadott szempontok szerinti szöveges elemzést az alábbiakban elvégezni.
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
· 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.
A romák rossz életkörülményei, a szocio-kulturális hátrányból fakadó tájékozatlanság, a minőségi
egészségügyi ellátáshoz való korlátozott hozzáférés és a magasabb egészségügyi kockázatoknak való
kitettség következtében a roma társadalom egészéhez hasonlóan a roma nőknek is igen rossz az egészségi
állapota. Az egészségi állapotot meghatározó tényezők között kitüntetett jelentőséget kell tulajdonítanunk
az anyák terhességtörténeteinek. A gyermek életkilátásait, egészségi állapotát, testi és szellemi
fejlődésének alakulását nagymértékben befolyásolják a születésés a várandósság körülményei: a megfelelő
gesztációs idő, a szülés problémamentessége, a szülési sérülések, valamint az elvégzett korai adekvát
szűrővizsgálatok és a nők várandósság előtti és alatti egészségi állapotát befolyásoló egyéb tényezők. A
roma anyák körében ezek a mutatók rosszabbak: nagyobb arányban soványabbak, fiatalabbak és
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ráadásul sok helyütt kevésbé részesülnek olyan
közegészségügyi szempontból alapvető közszolgáltatásokból mint a vezetékes vízszolgáltatás vagy a
csatornahálózati ellátottság. A munkahelyi hátrányos megkülönböztetés tekintetében a legtöbb hátrányt a
bőrszín/etnikai származás, a kor és a nem okozza.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
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A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét,
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést,
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot,
az anyaságot és terhességet is.
A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokról, szolgáltatásokról ld. a 3. 3. pontot.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A helyi adatgyűjtés célja, hogy bemutassa, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a
munkanélküliség a nőket és a férfiakat. Ha a munkanélküliek között magasabb a nők száma, akkor vizsgálni
kell a jelenség okait. Okozati tényező lehet például: a településen található munkahelyek jellege; a
településen élő munkanélküli nők alacsony iskolai végzettsége, stb.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év
férfiak

nők

2008
297
2009
237
2010
288
2011
292
2012
265
2013
275
Foás: TeIR és helyi adatgyűjtés

férfiak

291
284
277
273
247
252

182
200

nők

férfiak

nők

182
198

54
54
65
63
83
75

39
54
53
51
65
54

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
350
300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

fogl al koztatottak

2011

2012

munkanél kül i ek

2013

2014

2015

2016

2017

munkavál l al ási korúak száma
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Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
350
300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

foglalkoztatottak

2011

2012

2013

munkanélküliek

2014

2015

2016

2017

munkavállalási korúak száma

Munkavállalási korúak száma (fő)
700
600
500
400
300
200
100
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

férfiak

nők

2014

2015

2016

2017
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Foglalkoztatottak (fő)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

férfiak

nők

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Munkanélküliek (fő)
140
120
100
80
60
40
20
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

férfiak

nők

2014

2015

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott településen
való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a
nemeket a munkanélküliség. Pontosabb képet kapnánk a kérdésről, ha a rendelkezésre álló adatok között
lenne, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan nevelnek gyermeket, hányan nevelnek 15
évesnél fiatalabb gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve hányan egyedülállók. A helyi adatgyűjtés
természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. Jelentős eltérés tapasztalható a nők
és s férfiak foglalkoztatottsági adataiban, a nők körében az eddigiekben is megjelenítettek szerint
magasabba a munkanélküliség.
b) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A vizsgálat célja, hogy feltérképezze, hogy a munkanélküli nők munkaerő-piaci helyzetével milyen
összefüggésben áll iskolai végzettségük. Az adatgyűjtéskor vizsgálni kell az alacsony iskolai végzettségűek
elhelyezkedési lehetőségét a település és agglomerációja kínálta munkahelyeken. Javaslatokat kell tenni a
munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében, melyek figyelembe veszik a település munkáltatóinak és
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lakosságának jellegzetességeit is. A kapott eredmények alapján hatékonyabban szervezhetők képzési
programok.
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

év

munkanélküli
nők száma

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettségű

2008

36

10

12

4

10

10

2009

52

8

22

12

10

10

2010

45

8

2

25

10

10

2011

58

3

3

42

10

10

2012

65

3

10

42

10

10

8
szakiskola/szakmunkásgimnázium érettségi főiskola egyetem
általános
képző

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
A táblázat adataiból jól látható, hogy adott településen miként áll összefüggésben a nők iskolai végzettsége
és foglalkoztatottsága. A kapott adatok segíthetnek a foglalkoztatást segítő programok, képzések
hatékonyabb szervezésében. Felsőtelekesen is tapasztalható, hogy a nők leginkább csak szakmunkás
végzettséggel rendelkeznek, jóval kevesebb azoknak a száma akik érettségit adó középfokú oktatásban
vesznek részt. Napjainkban az érettségi már alapkövetelmény és sokszor s szakképesítések sem állnak
összhangban a munkaerőpiaci igényekkel. Ezért szükséges lehet a településen élő nők képzésbe történő
bevonása.

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.)
Az e pontra vonatkozó jogszabályi környezet és rendelkezések tekintetében ld. a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésről szóló 3.6. pontot, valamint a gyermekek helyzetéről szóló 4. pontot.
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 napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.
Alternatív napközbeni ellátás
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős
és prevenciós szolgáltatás,
- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet,
sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges –
külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.
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Ennek keretében önkormányzatunk a nyéri gyermekétkeztetés ideje alatt megszervezi a nyári
gyermekfelügyeletet, játszóházi foglalkoztatást ezen belül, illetve különböző aktív programokkal foglalja le a
nyári időszakra a gyermekeket.
Az adatgyűjtés célja, hogy feltérképezzük, milyen arányban tudják igénybe venni és veszik ténylegesen
igénybe az adott településen az érintettek a bölcsődei, az óvodai szolgáltatásokat (vagy annak hiányában
egy olyan közeli településen, ahol fogadják a gyerekeket). A gyesről, gyedről a munkába visszatérő szülők
munkahelyei milyen mértékben veszik figyelembe a munkavállaló szülői feladatait, biztosít-e számukra
rugalmasabb munkaidőt, egyéb könnyítéseket. Ha a kapott eredmények azt mutatják, hogy nem megfelelő
a bölcsődei, óvodai férőhellyel való ellátottság, vagy a családbarát munkahelyek hiánya miatt nem tudják
vállalni a szülők a munkaerőpiacra való visszatérést, akkor a foglalkoztatás elősegítése érdekében lépéseket
kell tenni.

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

év

3 év alatti gyermekek
működő
száma a településen bölcsödék száma

bölcsődei
férőhelyek száma

működő
családi
napközik
száma

férőhelyek
száma családi
napközikben

férőhelyek
összesen

2008

33

0

önkormányzati
0

0

0

0

0

2009

24

0

0

0

0

0

0

2010

20

0

0

0

0

0

0

2011

20

0

0

0

0

0

0

2012

24

0

0

0

0

0

0

2013

26

0

0

0

0

0

0

egyéb

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
A nők munkaerő-piaci esélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolja, ha a gyermekek
napközbeni ellátása biztosított a településen.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A család- és nővédelmi
gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a gyermekvállalás
körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a családtervezéssel összefüggő
ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. Az egészségügyi
alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008
2009
2010
2011
2012
2013

1
1
1
1
1
1

44
34
27
31
24
26

44
34
27
31
24
26
77

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a
kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő
testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó
intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a családok
gyermekellátási és nevelési helyzetéről. Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak,
ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. Az előzőekben a gyermeke esetében
leírt családi napközi kialakítása itt is kedvező hatást eredményezhet.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza.
A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető
törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló
formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak.
A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad
a tényleges esetek számától.
Ha az erőszak megjelenik a településen, akkor javaslatokat kell tenni a nők tájékoztatásának, illetve a
társadalmi érzékenyítés lehetséges formáira (pl. felvilágosító programok már az iskolában, a
terhesgondozáson; plakátokkal), de a megelőzésre tekintettel abban az esetben is szükséges hangsúlyt
helyezni a tájékoztatásra, felvilágosító programokra, ha a nők elleni erőszakra vonatkozóan nem jelenik
meg adat. Jelenleg önkormányzatunk nem rendelkezik információval az adott területen, rendőrségi
megkeresés nem történt. Ennek ellenére a rendőrségi felvilágosító munkát továbbra is támogatjuk.

5.5 A nők szerepe a helyi közéletben
Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és
férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e.
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem
mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. Az adatgyűjtés a nők adott településen való közéleti részvételét
térképezi fel.
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben

Képviselőtestület tagja
év
Férfi
2008
6
2009
6
2010
5
2011
5
2012
5
2013
5
2014
5
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Nő

Férfi

Nő

Közgyűlések tagjai

Férfi

Nő

1
1
0
0
0
0
2

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A településen azonosított problémák felszámolására irányult kezdeményezéseket gyűjti csokorba a
vizsgálat. A helyi önkormányzattól, vagy helyi civil, állami vagy egyházi szervezettől kapott információk
alapján feltérképezhetjük, hogy milyen problémák kaptak figyelmet, a kezdeményezések milyen
időtartamúak voltak, milyen arányban szólították meg a település lakosságát, milyen eredménnyel zárultak.
Ha a településen működő civil szervezetek között található olyan, melynek alaptevékenysége között
szerepel a női esélyegyenlőség segítése, érdemes megvizsgálni programjait.

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

fejlesztési lehetőségek

A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak
miatt történt rendőrségi feljelentések száma
alulmarad a tényleges esetek számától

javaslatokat kell tenni a nők tájékoztatásának,
illetve a társadalmi érzékenyítés lehetséges
formáira (pl. felvilágosító programok már az
iskolában, a terhesgondozáson; plakátokkal),
A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzések
szervezése, a GYES-en, GYED-en lévők
munkaerőpiaci reintegrációját szolgáló akkreditált
programok felkutatása, lebonyolítási lehetőségek
keresése.
A településen lévő közösségi programok
szervezésébe és azon való részvételbe bevonja a
helyi nőket polgármester úr.

A Felsőtelekesen élő nők iskolai végzettsége nem
koherens a munkaerőpiaci elvárásokkal

Települési programokba bevonása a nőknek
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A demográfiai adatokra vonatkozóan a települést bemutató fejezethez használt adattáblák további
elemzése ajánlott. Itt hangsúlyt kell helyezni a demográfiai trendekre. További tábla az 1. számú
mellékletben található ehhez a fejezethez.
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések
irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
1. saját jogú; és
2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
1. az öregségi nyugdíj,
2. a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
1. az özvegyi nyugdíj;
2. az árvaellátás;
3. a szülői nyugdíj;
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5. özvegyi járadék.
Időskorúak járadéka
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony
összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője
állapítja meg.

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

év

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma

összes nyugdíjas

2008
2009
2010
2011
2012
2013

105
98
96
100
97
90

140
137
125
125
129
131

245
235
221
225
226
221

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Az adatelemzés során azt kell figyelembe venni, hogy vannak-e ellátatlan (nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás)
időskorúak, és ha igen, akkor milyen arányban. Látható tehát, hogy településünkön ellátatlan idős
nyugdíjkorhatárt elért polgár nincs. Sőt a nappali ellátási forma működik Ormosbányán, mellyet minden
idős ember számára elérhetővé tettünk és 2013. évben fejeződik be az új akadálymentes intézmény
átalakítása ÉMOP pályázati forrás igénybevételével. Ezen ellátás közös működtetését tervezzük 2014. évtől.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év

64 év feletti lakosság száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

fő
112
117
113
116
124
122

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
0
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját
otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: A) tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. Bízunk abban, hogy az előzőekben említett intézmény
elkészültét követően a szolgáltatást igénybevevők száma Felsőtelekes községben is ugrásszerűen meg fog
nőni, hiszen egy sokkal magasabb szintű ellátást tudunk ezen a területen biztosítani.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
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év

időskorúak járadékában részesülők száma

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

4
5
5
6
0
0

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére
nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző időskorúak járadékában
részesíti azt
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt
lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb
személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
95%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
2013.01.01. napjától ez a hatáskör is a Kormányhivatal Járási Hivatalaihoz került.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély,
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. Erről ld. még a 3. 3.
pontot.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A helyi adatgyűjtés célja, hogy feltérképezze az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek)
foglalkoztatottsági mutatóit és a kapott mutatókból hosszabb távú megoldási javaslatok legyenek
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kidolgozhatók. A településen élő idősebb korosztály munkaerőpiaci mutatói rávilágítanak arra, hogy milyen
arányú a foglalkoztatottságuk, milyen szektorokban dolgoznak, vagy hogy a már nyugdíjas személyek
vállalnak-e munkát kereset-kiegészítésként. Ha az adatok azt mutatják, hogy a korosztályban nagyarányú a
munkanélküli, vagy tartós munkanélküliek száma, akkor következtethetünk munkahelyi diszkriminációra is.
Ha az eredmények azt mutatják, hogy a még aktív korú, de nyugdíj-korhatárhoz közeli személyek között
alacsony a foglalkoztatottság, akkor fel kell tárni ennek okait, és megoldási javaslatokat kell tenni
foglalkoztatottság előmozdítására.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az adatgyűjtés célja azoknak a pályázati programoknak, vagy helyi rendeletekhez kapcsolt intézkedéseknek
az összegyűjtése, melyek elősegíthetik az idősebb korosztály foglalkoztatását, vagy tesznek az élethosszig
tartó tanulás elvének érvényesítéséért. Célszerű a helyi önkormányzatnál, a Kormányhivatal Munkaügyi
Központjánál, civil szervezeteknél tájékozódni a témában, illetve adatot gyűjteni. Ha az eredmények azt
mutatják, az idősek között alacsony a foglalkoztatottság, akkor fel kell tárni ennek okait, és megoldási
javaslatokat kell tenni a foglalkoztatottság előmozdítására.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal
jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi
központtól arról kérünk adatokat, hogy hány fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek
közül hányan 55 év felettiek, illetve a tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az
adatok alapján az arányok az idősebb korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a
foglalkoztatás terén fellépő hátrányos megkülönböztetés. Ha az eredmények azt mutatják, hogy más
korcsoporthoz képest az idősebb korosztályban magasabb a munkanélküliek és tartós munkanélküliek
száma, akkor intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás előmozdítására pl. pályázatokkal, foglalkoztatás
segítő programokkal.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2008
2009
2010
2011
2012

fő
94
115
93
118
135

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
fő
4
4
6
7
12

%
4%
3%
6%
6%
9%

Tartós
munkanélküliek
száma
fő
31
12
12
13
39

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
3
2
3
3
3

%
0%
0%
0%
0%
0%
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Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. Azt
tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci
diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Ennek
alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól arról kérünk adatokat, hogy hány fő
regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve a tartós
munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok alapján az arányok az idősebb
korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás terén fellépő
hátrányos megkülönböztetés.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Ebben a pontban az idősek által igénybe vehető alapszolgáltatásokra és szakosított ellátási formákra
javasolt kitérni:
Alapszolgáltatások
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
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valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában. A szociális alapszolgáltatásokat önkormányzatunk – vagy önállóan, vagy társulás
formájában - 100 %-ban biztosítja a rászorulók részére, az minden érintett réteg számára egyenlő módon
hozzáférhető.
Szakosított ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
Az alapszolgáltatásokról és szakosított ellátási formákról – köztük az idősek érdekében szervezett
szolgáltatásokról - ld. a 3.6. pontot.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi adatgyűjtés célja az idősebb korosztály (ennél a pontnál célszerűbb a nyugdíjszerű ellátásban
részesülő idősekre fókuszálni) egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
feltérképezése. Ki kell térni arra, hogy van-e lehetősége a célcsoportnak egészségügyi szakellátást igénybe
venni, vagy rendszeres szűrővizsgálatokon részt venni, továbbá hogy a szociális szolgáltatásokat mennyire
ismeri a célcsoport és igénybe tudja-e venni azokat. Cél, hogy minél szélesebb körben tájékoztassák az
érintetteket a szociális juttatásokról, szolgáltatásokról valamint azok igénybevételi lehetőségeiről, továbbá
biztosítani szükséges az egészségügyi alap- és szakellátások könnyebb igénybevételét számukra is. Az
önkormányzat saját intézményein, illetve a társult feladatok intézményhálózatán keresztül – szükség esetén
önkormányzati jármű biztosításával – biztosítja az ellátási formákhoz való egyenlő hozzáférést.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az adatgyűjtés célja, hogy a helyi önkormányzattól, vagy helyi civil, állami vagy egyházi szervezettől
információkat kapjunk kifejezetten az idősebb korosztályt megcélzó programok, speciális programok
számáról. (pl. szociális támogatást nyújtó személyes szolgáltatások, életvitelt segítő támogatás,
informatikai képzés, dalkör, nyugdíjasklub, stb.) Ha az eredmények azt mutatják, hogy ezeknek a
programoknak a száma alacsony, akkor olyan intézkedéseket kell hozni, melyek előmozdítják ezeknek a
programoknak a beindítását.
Településünkön nyugdíjas klub és sport kör működik, mely civil szervezetek mentálisan segítik az idős
emberek elfoglaltságát, lelki egyensúlyuk megtartását
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

helyi programok száma alacsony

idősek és szociálisan rászorultak számára helyi
önszerveződő civil szervezetek létrehozása, és a már
meglévő szervezetek által szervezendő programok
számának növelése
startmunkaprogram bővítése, kifejezetten ezt a
korosztályt érintve
nappali ellátásával, gépjárműbeszerzéssel

az 55 év felettiek foglalkoztatottsága nehezen, vagy
nem megoldott
szociális feladatellátás bővítése szociális
étkeztetéssel, idősek nappali ellátásával,
gépjárműbeszerzéssel
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
év

megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma

2008

39

39

2009

36

36

2010

34

34

2011

n.a.

n.a.

2012

56

n.a.

2013

88

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Önkormányzatunk törekszik arra, hogy munkát biztosítson e réteg számára, minél szélesebb körben, ez
azt jelenti, hogy aki képes munkát vállalni az foglalkoztatva is van. Sajnos a többiek károsodása olyan
mértékű, hogy foglalkoztatásuk nem megvalósítható.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
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 foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres
szociális járadékban részesült. (Flt. 57/B §.)
Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges
akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. A védett foglalkoztatás túlsúlya
mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha nem áll rendelkezésre olyan
foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a
foglalkoztatás jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást
kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a fogyatékos munkavállaló
alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása. Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan
felkutatni a fogyatékos munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket, fogyatékosügyi mentor, tanácsadó
foglalkoztatásával a fogyatékos személyek munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt önkormányzati
szakember ez irányú képzése, állami és civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a Munkaesély
Szövetség bevonása a feladat megoldásába.
A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkozatási forma.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének és
képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is
betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)
A fizikai akadályozottság esetében célszerű felmérni, hogy a fogyatékos személy alkalmazásának mely
feltételei hiányoznak. Az akadálymentesítési javaslatban célszerű a fogyatékosság jellege és a fogyatékos
személyek száma alapján rangsorolni, hogy az akadálymentesítés lépései milyen sorrendben és ütemezéssel
kövessék egymást. A rámpa és kijelölt parkoló nemcsak mozgássérült személyek, hanem más csoportok
részére is hasznosak (nők, kisgyermekesek, idősek), az információs táblák, a vizuális információk
megerősítése akusztikus információkkal, például közlekedési eszközökön alkalmazva. Fontos a célpályázatok
felkutatása és az akadálymentesítés komplex, rövid- közép- és hosszú távú terveinek elkészítései. Garanciát
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jelent rehabilitációs szakmérnök és szakember bevonása a tervezésbe, valamint érintett fogyatékos ember
bevonása a tervezés és a megvalósítás teljes folyamatába.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek nyújt alapszolgáltatást a támogató
szolgálat. A támogató szolgálat többek között a különböző közösségi és szabadidős szolgáltatások
elérésében (mind szállítás, mind kommunikáció szintjén) ad támogatást, emellett az igénybevevő
környezetében, lakásán nyújt fejlesztést, gondozást, segíti az önálló életvitelt, támogatja az
önérdekérvényesítést.
A szolgáltatás 2011-ben 20 258 fő számára volt elérhető.
A személyes szociális gondoskodási ellátások közül nappali ellátás (klub, fejlesztő napközi otthon stb.)
keretében 2011-ben 6 727 fő részére biztosítottak ellátást. A nappali ellátás a saját lakókörnyezetben élő
fogyatékos személyeknek napközben nyújt fejlesztést, étkezést, segít az önálló életvitelben és a társadalmi
szerepek gyakorlásában.
Az átmeneti elhelyezésben részesülők, gondozóházban elhelyezettek száma csekély, 262 ellátott volt 2011ben. Tartós bentlakásos szociális intézményi ellátásban 16 668 engedélyezett férőhely volt. Ápoló-gondozó
intézményi ellátásban 13 802 fő részesült, amiből 50 férőhelyet meghaladó nagyságú intézmény 11 939
férőhellyel rendelkezett. Az ápoló-gondozó célú ellátást biztosító férőhelyek közül 8% működött lakóotthoni
formában. Rehabilitációs intézményi ellátásban az engedélyezett férőhelyek száma 1773, melyből 473
rehabilitációs célú lakóotthoni férőhely.
A jelenlegi nagy létszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az országhatáron,
izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Ezen intézményekben is nagy erőfeszítéseket tesznek az
ellátott személyek társadalmi integrációjának megteremtése érdekében, azonban az intézmény területi
elhelyezkedéséből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni. Egy több száz fős intézmény esetében fennáll a
veszélye annak, hogy nem alkalmas az egyéni képességekre alapozott, személyre szabott szolgáltatás
nyújtására. A működő lakóotthonok többsége csak a férőhelyek számának tekintetében tér el a nagy
létszámú intézményektől, nem úgy működnek a gyakorlatban, mint ahogy azt a jogalkotó a bevezetésekor
elképzelte. Az intézményi szemlélet a lakóotthonokban is jelen van. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi
módosulások a fenntartó tekintetében változást hoznak ezen szolgáltatások tekintetében, az
önkormányzatok együttműködő partnerségi szerepben jelennek meg 2013- tól. Javasoljuk, hogy a
1257/2011 (VII. 21.) Korm. határozatban foglalt nagymérvű változások támogatása, a közösségben
hozzáférhető szolgáltatások rendelkezésre bocsátása okán kövessék nyomon a folyamatot egyrészt
jogszabályi, másrészt finanszírozási szempontok mentén. Ehhez jó forrás lehet a Szociális Ágazati
Portálon megjelenő Kiváltás Testületi honlap-rész (http://www.szocialisportal.hu/web/szocialisagazatiportal/kivaltast-koordinalo-testulet)
Aktuális jogszabály:
1993. évi III. tv ;
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények,
szociális szolgáltatások
Állami/önkormányzati

Egyházi

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
falugondnoki vagy
tanyagondnoki
szolgáltatás
étkeztetés

1

1

1

1

házi

1

1

1

1
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segítségnyújtás
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
családsegítés
közösségi ellátás
szenvedélybetegek
részére
közösségi ellátás
pszichiátriai
betegek részére
támogató
szolgáltatás

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

nappali ellátás
Forrás: helyi adatgyűjtés,
A felsorolt szociális szolgáltatásokat ellátó intézmények és személyek éves munkájukról, esetforgalmukról
beszámolót készítenek. Ezek a beszámolók tartalmazzák a szolgáltatást igénylő fogyatékosok számát.
Sajnálatosan a családsegítés és a közösségi ellátás statisztikai nyilvántartásában nem szerepel, hogy a
szolgáltatást igénybevevőnek van e bármilyen fogyatékossága, ezért itt csak becsült adatokat kaptunk.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Az alábbiakban felsoroljuk és röviden ismertetjük azokat az ellátási formákat, amelyeket jogszabályok
biztosítanak a fogyatékkal élő személyek számára. Az ezekhez való hozzáférés helyi vizsgálata az
esélyegyenlőségi helyzetelemzés egyik feladata.
Lehetséges, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a számára
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. A településen élő ellátásban részesülő
fogyatékosok száma a TeIR, KSH Tstar forrásokból szerezhető meg. Ezzel összevetésben lehetséges
megbecsülni, hogy az egészségügyben vagy önkormányzati szolgáltatásokban - pl. szociális érkeztetés,
hajléktalan ellátás - milyen létszámban fordulnak meg fogyatékosok, illetve rendelkezésre állnak-e
statisztikai adatok. Javasolt bevonni a fogyatékos emberek helyi érdekvédelmi szervezeteit is, hiszen ők
taglistáikkal és tagjaikkal tartott kapcsolatukkal segíthetik a folyamatot.
Ellátási formák:
Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel
járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
 Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki a 25.
életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg,
rokkantsági járadékra jogosult.
Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően
vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi
fogyatékosnak vagy autistának minősül
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
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Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon
Aktuális jogszabályok:
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint a
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól.
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
7.3.1. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség
7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények
A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat
bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott. Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a
tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan természetbeni
ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötöttek.
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás

Fogyatékos személyek száma

Időskorúak járadéka

0

Aktív korúak ellátása

0

Rendszeres szociális segély

2

Lakásfenntartási támogatás

2

Ápolási díj

0

Temetési segély

0

Átmeneti segély

0

Természetbeni ellátás
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az
önkormányzat javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ
kártyát az OEP-től.

0

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

2

Adósságkezelési szolgáltatás

0

Energia felhasználási támogatás

0

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások
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Fogyatékossági támogatás

2

Rokkantsági járadék

0

Személygépkocsi átalakítási támogatás

0

Közlekedési kedvezmény

2

Személygépkocsi szerzési kedvezmény

2

Parkolási igazolvány

2

Forrás: helyi adatgyűjtés
A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellátásban részesülők
fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. Egyes ellátásoknál kérnek orvosi
igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási szükséglet mértéke a fontos, nem pedig a diagnózis
vagy a fogyatékosság. A más jogszabály alapján nyújtott ellátásoknál a MÁK a folyósító, ezért az adat tőlük
szerezhető be.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az alábbiakban kiemeljük azokat a területeket jogszabályi hivatkozással, amelyek a fogyatékkal élő
személyek jogait biztosítják.
Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és
biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel
kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2))
Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a
közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket
megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban
jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és
a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §)
A megfelelően hozzáférhető információ létrehozása olyan szakmai feladat, mely kezdetben nehézséget
okozhat. Javasoljuk, azoknak a szolgáltató szervezeteknek a bevonását, melyek professzionális segítséget
nyújthatnak. Ilyenek például a jelnyelvi tolmácsszolgálatok (http://fszk.hu/mjp/tolmacsszolgalatokelerhetosegei.pdf), a könnyen érthető fordításokat készítő ÉFOÉSZ és tagszervezetei
(http://www.efoesz.hu/index.php?m=text&id=2),
a
speciális
eszközkölcsönzők
(http://www.blissalapitvany.hu/kolcsonozheto-eszkozok). Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat
érintett munkatársai kapcsolódjanak be olyan tréningekbe, képzésekbe, ahol ezek a tudások
megtanulhatók, ilyenek egyebek mellett az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által támogatott és az FSZK Nonprofit Kft. képzései (www.fszk.hu).
Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban
meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális
szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az
önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást
nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §)
Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi
létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében
akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű
parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan
felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás.
Az első kérdésre javasoljuk minden esetben rehabilitációs szakmérnök, valamint az érintett fogyatékos
csoport képviselőjének a bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, valamint a következő dokumentum
áttekintését: Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex
akadálymentesítés
(http://www.fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/akadalymentesitesi92

programiroda/szakmaianyagok/
segedlet-a-kozszolgaltatasok-egyenlo-eselyu-hozzaferesenekmegteremtesehez-komplexakadalymentesites/). A másik kérdésre, mely a forrásteremtésre vonatkozik,
javasoljuk, hogy történjen Európai Uniós pályázatfigyelés a www.nfu.gov.hu honlapra építve Támogató
szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt
szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott
támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint mértékét külön
jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §)
Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából
adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás
segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot.
12. §) A modern emberi jogi szemlélet érvényesülése a fogyatékos emberek ellátása során alapelv.
Javasoljuk, hogy az ehhez elengedhetetlen attitűdváltás eléréséhez a szolgáltatók vegyék igénybe az
országban több helyen elérhető tréninglehetőségeket (GYEMSZI ETI és FSZK Nonprofit Kft. egyebek mellett),
valamint igényeljék azokat a hozzáférést biztosító megoldásokat, melyekről a korábbiakban már szóltunk.
Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai
fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben,
szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs
bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása
céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval
együtt - azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt
megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították
(Fot. 13. §).
Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a
fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - lakhatási
forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011. évben megkezdődött a nagy létszámú ápoló– gondozó
intézetek kiváltása támogatott lakhatási megoldásokkal. Ez a folyamat, bár pozitív kimenetelében
bizonyosak vagyunk, mégis számos konfliktust rejt magában. Javasoljuk megismerni a folyamat jogszabályi
hátterét, valamint azokat a szakmai, módszertani anyagokat, melyek ezt a közösségi alapú szolgáltatások
felé való elmozdulást segítik. A dokumentumok a folyamatot generáló Intézményi Férőhely Kiváltást
Koordináló Országos Testület honlapjáról tölthetők le: http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazatiportal/kivaltast-koordinalotestulet; jsessionid=f580a338bd8c05ebc946047d522c A közösségi beilleszkedést
segíthetik a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetei is, így bevonásuk javasolt.
Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más
közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára – sportolási lehetőségeinek
megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot.
18. §) A hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás
bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás. Az első kérdésre javasoljuk minden
esetben rehabilitációs szakmérnök, valamint az érintett fogyatékos csoportot képviselőjének a bevonását a
tervezésbe és a megvalósításba, valamint a következő dokumentum áttekintését: Segédlet a
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés
(http://www.fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/akadalymentesitesi-programiroda/szakmaianyagok/
segedlet-a-kozszolgaltatasok-egyenlo-eselyu-hozzaferesenek-megteremtesehe
komplexakadalymentesites/).
A másik kérdésre, mely a forrásteremtésre vonatkozik, javasoljuk, hogy történjen Európai Uniós
pályázatfigyelés a www.nfu.gov.hu honlapra építve.
A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését
rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Az ehhez kapcsolódó állami feladatot a fogyatékos
személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért
felelős miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el. A szervezet számára törvény vagy
kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg ([Fot. 19.- 20. §). Az érintett célcsoport sok esetben
nem rendelkezik megfelelő információval a saját jogai és lehetőségei tekintetében. Javasoljuk, hogy legyen
számukra lehetőség hozzáférni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapjához, valamint
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dokumentumaihoz (http://nrszh.kormany.hu/), továbbá azokhoz a jogsegély szolgáltatásokhoz, amelyeket
érdekvédelmi szervezeteik nyújtanak a számukra.
A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, hatékonyan és
teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül vagy szabadon választott
képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és
választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos emberek önérvényesítő mozgalmainak erősödése,
saját maguk képviseleti lehetőségének támogatása kiemelt feladat. Javasoljuk, hogy ennek érdekében
alakuljanak ki az együttműködésre és a párbeszédre lehetőséget adó fórumok akár az önkormányzat
kezdeményezésére, ahol a fogyatékos emberek a „Semmit rólunk nélkülünk!” elvnek megfelelően
bekapcsolódhatnak a róluk szóló döntések alakításába.
A felsorolt területek jogszabályi keretbe foglalja a fogyatékkal élők jogait. Az alábbi pontokban megadottak
szerint szükséges szövegesen is kifejteni, hogy az önkormányzat miként tudja a fogyatékkal élők jogait a
településen biztosítani. Ehhez segítséget nyújtanak az 1. számú mellékletben elhelyezett adattáblák.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

Lift

Vakvezető
sáv

Mozgásk
orlátozott
ak
részére
mosdó

igen

igen

igen

igen

nem

igen

igen

nem

nem

igen

igen

igen

igen

nem

igen

igen

nem

nem

nem

igen

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

kulturális, művelődési
intézmények

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

önkormányzati, közigazgatási
intézmény

nem

igen

igen

igen

nem

igen

igen

nem

nem

nem

igen

igen

igen

nem

nem

igen

nem

nem

alapfok
oktatási
intézmények

Rámpa

Hangos
tájékoztatá
s

Indukciós
hurok

Tapintható
információ

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

középfok
felsőfok
fekvőbeteg
ellátás

egészségügyi
intézmények

járó beteg
szakellátás
alapellátás

igazságszolgáltatási,
rendőrség, ügyészség
szociális ellátást nyújtó
intézmények

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok civil
szervezetei
Forrás:
helyi
adatgyűjtés,
személyes
tapasztalat,
fogyatékos
ügyi
referens

információi,

fogyatékosok

civil

szervezete

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek,
szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
c) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben
Igen/nem

Közterület
(utca/járda, park,
tér)
Helyi és távolsági
tömegközlekedés
Buszpályaudvar,
buszvárók

Lift

Vakvezető
sáv

Mozgáskorlátozottak
részére mosdó

Rámpa

Hangos
tájékoztatás

Indukciós
hurok

Tapintható információ

nem

nem

nem

részben
igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

részben
igen

nem

nem

nem

igen

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

Vasútállomás
Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nem releváns a település tekintetében, nem elérhető és a közeli településen ez megoldott ez a hozzáférés.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek
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a foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban
való megmaradás felkészült támogató személyek
hiányában nem valósul meg
információk nem jutnak hozzá a részükre járó
pénzbeli vagy természetbeni juttatásokhoz
infokommunikációs eszközök még nem állnak
rendelkezésre a közintézményekben.

felkészült támogató személyek képzése, megfelelő
szakértelmű segítők igénybevétele pl.
foglalkoztatási mentor, tanácsadó, rehabilitációs
szakmérnök
fogyatékos személyek részére helyi érdekvédelmi
szervezet alapítása, kirendeltség formájában is
100%-ban van fizikai akadálymentesítés az
ellátottak számára, a komplex akadálymentesítés és
az infokommunikációs akadálymentesítés még
hiányzik a településen. A település honlapja
akadálymentes verzióban is hozzáférhető, viszont
infokommunikációs eszközök még nem állnak
rendelkezésre a közintézményekben.
Pályázati forrással a probléma megoldására való
törekvés.

Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az ellátásra szoruló nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis
be sem került a rendszerbe. Van megfelelő szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy számára nem hozzáférhető pl. az akadálymentesítettség
hiánya miatt. Van akadálymentesen elérhető szolgáltatás, de a célcsoport tagja vagy saját elhatározásából vagy gyakori tapasztalat szerint a fogyatékos személy helyett
döntő család elhatározásából a szolgáltatást nem veszi igénybe, még akkor sem, ha az a fogyatékos személy életminőségét lényegesen javítaná. Minden ilyen esetben
annak feltárása fontos, hogy a szolgáltatás és a szolgáltatást igénylő milyen okból nem tudott egymással segítő kapcsolatba kerülni. Érdemes arra rákérdezni, hogy a
szolgáltatók megfelelően ajánlják-e a szolgáltatásaikat és elérik-e ajánlataikkal a célcsoport tagjait. Nincsenek-e olyan esetek a településen, ahol a család a fogyatékos
felnőttet méltatlan körülmények között tartja
A helyi önkormányzat számos alkalommal kinyilváníthatja azt, hogy számára fontosak a településen élő fogyatékos személyek. Ilyen alkalmak lehetnek a fogyatékos
személyek részére rendezett sportrendezvények, egészségügyi szűrések, kirándulások a támogató szolgálat segitségével, ha a helyi önkormányzat rendelkezik üdültetési
lehetőséggel, akkor az üdültetésben való részvétel biztosítása, különféle akciók szervezése, amik egyben anyagi és természetbeni segítségnyújtást jelentenek. Fontos
törekedni arra, hogy a helyi médiában rendszeresen jelenjenek meg a fogyatékos személyek sikereikkel és gondjaikkal, de semmiképpen sem mint gyámolított személyek.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek
száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
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A civil szervezetek adatbázisát áttekintve elmondható, hogy az oktatási, gyermek- és ifjúsági intézmények rendelkeznek alapítvánnyal, amit az intézményben tanuló
gyermekek és fiatalok fejlesztésére, ifjúságfejlesztésre hoztak létre. Működési formájuk szerint alapítványok és egyesületek működnek.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A civil szervezetek együttműködésének javítása fontos, fejlesztendő terület, mert a szervezetek közötti kapcsolat és a közösségi megvalósítás nehézkesen működik.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A települési civil szervezetek aktívak, működésük folyamatos. A működő civil szervezetek aktivistái segítségével további gondoskodásra számíthatnak elsősorban a
szociálisan rászorult, beteg, idős emberek.
A civil szervezetek működési területei:
- oktatási intézmény tanulóinak támogatása,
- gyermek- és ifjúságfejlesztés,
- szociális,
- kulturális,
- fogyatékkal élők védelme, támogatása,
- ismeretterjesztő,
- sport,

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati
intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
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Folyamatos és szorosabb együttműködés az Ormosbányai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Felsőtelekesi vonatkozásokban, illetve a helyi egyházi és civil
szervezetekkel. Az együttműködés ezen szervezetek vezetőinek bevonásával történik, évente legalább egy, szükség szerint több alkalommal. A munkacsoport tagjai
átfogó képet kapnak a településen felmerült esélyegyenlőségi problémákról és konkrét megoldási javaslatokkal szolgálhatnak azok megszüntetésére. A vezetők feladata,
hogy saját eszközeiken keresztül tájékoztassák a lakosságot az esélyegyenlőség területén tett lépésekről, illetve viszont tájékoztassák a munkacsoport tagjait a lakosság
részéről történő észrevételekről, kérésekről.

A HEP elérhetősége helyben szokásos módon biztosított, az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve honlapján közzétételre kerül,
valamint kihirdetésre kerül a Tkki honlapján is. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A most következő táblázatok részletezik és pontosan kifejtik a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében megadott, csak címszavakban leírt tartalmakat.
Ezután található a rendeletben meghatározott formátumú összegző tábla, majd a megvalósításhoz szükséges információk.
Végül a legitimációt tartalmazó zárófejezetet találhatjuk meg.
A fentiekre tekintettel a HEP IT négy részből áll:
1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők.
2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt
értelmezhető.
3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben rögzítettek biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak
legyenek az esélyegyenlőség érdekében tervezett tevékenységek.
4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz.

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés célcsoportonkénti részeinek zárófejezetéből kerülnek átemelésre a megállapítások az alábbi táblázatba.
Az egyes problémákat a helyzetelemzésben leírt részletezettségen túl szükséges röviden is megnevezni, majd azt a HEP IT összegző táblázatának „C”
oszlopába illeszteni.
Ugyanígy szükséges az alábbi táblázatban részletesen kifejtett fejlesztések leírását egy rövid címben összefoglalni, és a HEP IT összegző táblázatának „A”
oszlopába beírni.
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
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Következtetések
Célcsoport

Romák és / vagy
mélyszegénységben
élők
Romák és / vagy
mélyszegénységben
élők
Romák és / vagy
mélyszegénységben
élők
Romák és / vagy
mélyszegénységben
élők
Romák és / vagy
mélyszegénységben
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

A közmunkaprogram fenntartása és Fel kell térképezni az igénybe vehető munkahelyeket és munkaköröket
bővítése kiemelt figyelmet fordítva a nők
által végezhető munkakörökre
Településünkön magas a 8 általános iskolai Alapkompetencia fejlesztésre 7.-8. oszt. elvégzésére irányuló képzések
végzettséggel nem rendelkezők aránya
szervezése
Településünkön magas a szakképesítéssel A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzésekre irányuló képzések
nem rendelkezők aránya
szervezése
Az önkormányzat bérlakás állománya 2008. Szükséges az elégtelen körülményű néhány bérlakás felújítása,
óta jelentős mértékben nem változott, mentálhigiénés körülmények megteremtése (pályázati forrás)
hiányoznak alapvető komfortfeltételek
Felsőtelekes fentiekhez
kapcsolódó
 A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának
vállalása mintegy, 80 ember ( 20 ) család
csökkentése, különös tekintettel a roma népességre
kisegítése, vagy ennek kísérlete a
 A
szegénység,
szociális
kizáródás
újratermelődésének
mélyszegénységből.
megakadályozása
 A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés
javítása, a társadalmi összetartozás erősítése

Romák és / vagy Jelenleg nem rendelkezünk a legkritikusabb
mélyszegénységben
problémákat
illető
intézkedésekből
élők
összeálló rendszerszerű megoldásokkal,
nem hasznosulnak kellően a programok
tapasztalatai, az indított programok
fenntarthatósága pedig nem kellően
biztosított. Az egyes problématerületeken
született intézkedések, programok nem
állnak össze egységes beavatkozásokká.

Az átfogó programokhoz nélkülözhetetlen problémaorientált tervezési és
értékelési rendszerek kialakítása. Az intézkedések utókövetését,
monitorozását célzó egységes szempont-, illetve mérési rendszer
kialakítása.
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Romák és / vagy
A
szegregátumokban
élők
száma
mélyszegénységben
folyamatosan csökken, mint arra már
élők
korábban is rámutattunk egyre inkább
beintegrálódnak a település lakosságába.
Ugyanakkor ez a folyamat lassú és sok
esetben nem megfelelő irányú.
Romák és / vagy
mélyszegénységben
élők

Romák és / vagy
mélyszegénységben
élők
Gyermekek/nők

Gyermekek/nők

Nők

Nők
Nők

Helyi szintű szűrőprogramok hiányoznak

Civil szervezetekkel, vagy a környező településekkel együttműködésben
egészségügyi szűrőnapok szervezése

Nem korszerű az önkormányzati hivatal
épület.e.

Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítésére pályázati forrás
felkutatása

Hiányoznak a felnőtt lakosság által igénybe
vehető sportolási lehetőségek

A sportpálya és kiegészítő helyiségeinek magasabb szintű kihasználása

Akadályozó
tényező
lehet
bölcsőde A megoldás lehet a családok összefogásának erősítése, családi napközi
hiányában az édesanyák nem tudnak kialakítása.
munkát vállalni
Pályázatok figyelése az ilyen irányú megvalósítások érdekében Megvalósult
Kevés hátránykompenzáló program
szünidei programok: arcfestések közfoglalkoztatásban, településnapon
programok (augusztus 8.)
Folyamatosan megvalósul.
A zaklatás, szexuális vagy családon belüli
javaslatokat kell tenni a nők tájékoztatásának, illetve a társadalmi
erőszak miatt történt rendőrségi
érzékenyítés lehetséges formáira (pl. felvilágosító programok már az
feljelentések száma alulmarad a tényleges
iskolában, a terhesgondozáson; plakátokkal),
esetek számától
A Felsőtelekesen élő nők iskolai végzettsége
A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzések szervezése, a GYES-en,
nem koherens a munkaerőpiaci
GYED-en lévők munkaerőpiaci reintegrációját szolgáló akkreditált
elvárásokkal
programok felkutatása, lebonyolítási lehetőségek keresése.
Települési programokba bevonása a
A településen lévő közösségi programok szervezésébe és azon való
célcsoportnak
részvételbe bevonja a helyi nőket polgármester úr.
helyi programok száma alacsony

Idősek

Célunk a szegregátum teljes felszámolása és a település belterületén –
településközpontban – újabb szegregátum kialakulásának
megakadályozása. A békés együttélés kialakítása érdekében közösségi
programok szervezése, melynek pozitív hatása egymás kultúrájának
megismerése és elfogadása.

idősek és szociálisan rászorultak számára helyi önszerveződő civil
szervezetek létrehozása, és a már meglévő szervezetek által szervezendő
programok számának növelése
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Idősek
Idősek

Fogyatékkal élők

Fogyatékkal élők

az 55 év felettiek foglalkoztatottsága
nehezen, vagy nem megoldott

startmunkaprogram bővítése, kifejezetten ezt a korosztályt érintve

egyben szociális feladatellátás bővítése
szociális étkeztetéssel, idősek nappali
ellátásával, gépjárműbeszerzéssel
a foglalkoztatáshoz jutás és a
foglalkoztatásban való megmaradás
felkészült támogató személyek hiányában
nem valósul meg
információk nem jutnak hozzá a részükre
járó pénzbeli vagy természetbeni
juttatásokhoz
infokommunikációs eszközök még nem
állnak rendelkezésre a közintézményekben.

nappali ellátásával, gépjárműbeszerzéssel

Fogyatékkal élők

felkészült támogató személyek képzése, megfelelő szakértelmű segítők
igénybevétele pl. foglalkoztatási mentor, tanácsadó, rehabilitációs
szakmérnök
fogyatékos személyek részére helyi érdekvédelmi szervezet alapítása,
kirendeltség formájában is
100%-ban van fizikai akadálymentesítés az ellátottak számára, a komplex
akadálymentesítés és az infokommunikációs akadálymentesítés még
hiányzik a településen. A település honlapja akadálymentes verzióban is
hozzáférhető, viszont infokommunikációs eszközök még nem állnak
rendelkezésre a közintézményekben.
Pályázati forrással a probléma megoldására való törekvés.

A beavatkozások megvalósítói
A helyzetelemzés összefoglalásában levont következtetések (problémák, fejlesztési lehetőségek) felsorolása úgy történt, hogy már önálló címet kapott az adott
beavatkozás. Ez a megnevezett intézkedés címe került a
HEP IT összegző táblázatának második („A”) oszlopába és bekerül az alábbi táblázatba is.
Az intézkedés mellett szükséges végiggondolni, hogy helyi szinten az adott beavatkozási területeknek kik lesznek az aktorai (önkormányzat intézményei és dolgozói) és
partnerei (nem önkormányzati intézmények), akik segítik a megvalósítást. A HEP Helyzetelemzés 8. pontjában erre vonatkozóan már megtörtént mindezek számba vétele,
itt csak a közös cselekvésekbe való bevonást kell a helyzetelemzés megállapításaira építve megnevezni.
Mindezek alapján lehetséges és szükséges az adott terület felelősének megnevezése is. A felelős neve bekerül a HEP IT összegző táblázatának „F” oszlopába.
Csak ezt követheti a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tevének részletes kidolgozása a megvalósítók és partnerek aktív bevonásával.

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
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Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Fel kell térképezni az igénybe vehető
munkahelyeket és munkaköröket

Alapkompetencia fejlesztésre 7.-8. oszt.
elvégzésére irányuló képzések szervezése
A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő
szakképzésekre irányuló képzések
szervezése
Szükséges az elégtelen körülményű néhány
bérlakás felújítása, mentálhigiénés
körülmények megteremtése (pályázati
forrás)

Partner:
önkormányzat
képviselő-testület
Felelős: Műszaki ügyintéző

polgármester,

Partner:
családsegítő
szolgálat,
Ormosbányai iskola , jegyző
Felelős: élelmezésvezető, jegyző

KLIK-

Partner: Munkaügyi Központ, Családsegítő
Szolgálat, Idősek Klubja vezetője
Felelős: polgármester
Partner:
önkormányzat
képviselő-testület
Felelős: polgármester

polgármester,

 A szegénységben és társadalmi
kirekesztettségben élők arányának
csökkentése, különös tekintettel a
roma népességre
 A szegénység, szociális kizáródás
Partner:
Rendőrség,
Kormányhivatal
újratermelődésének
Munkaügyi Központja, Helyi Civil szervezetek
megakadályozása
Felelős: Jegyző, Szociális ügyintéző
 A társadalmi gazdasági javakhoz
történő egyenlő esélyű hozzáférés
javítása, a társadalmi összetartozás
erősítése
Az átfogó programokhoz nélkülözhetetlen
problémaorientált tervezési és értékelési
rendszerek kialakítása a romák és/vagy

Partner:
önkormányzat
polgármester,
képviselő-testület, Idősek Klubja vezetője
Felelős: Idősek Klubja vezetője
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mélyszegénységben élők tekintetében. Az
intézkedések utókövetését, monitorozását
célzó egységes szempont-, illetve mérési
rendszer kialakítása.
Célunk a szegregátum teljes felszámolása
és a település belterületén –
településközpontban – újabb szegregátum
kialakulásának megakadályozása. A békés
együttélés kialakítása érdekében közösségi
programok szervezése, melynek pozitív
hatása egymás kultúrájának megismerése
és elfogadása.
Civil szervezetekkel, vagy a környező
településekkel együttműködésben
egészségügyi szűrőnapok szervezése
A sportpálya és kiegészítő helyiségeinek
magasabb szintű kihasználása

GYermekek

Nők

A
megoldás
lehet
a
családok
összefogásának erősítése, családi napközi
kialakítása.
Pályázatok figyelése az ilyen irányú
megvalósítások érdekében
Javaslatokat kell tenni a nők
tájékoztatásának, illetve a társadalmi
érzékenyítés lehetséges formáira (pl.
felvilágosító programok már az iskolában, a
terhesgondozáson; plakátokkal),
A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő
képzések szervezése, a GYES-en, GYED-en
lévők munkaerőpiaci reintegrációját
szolgáló akkreditált programok felkutatása,
lebonyolítási lehetőségek keresése.

Partner:
önkormányzat
képviselő-testület
Felelős: polgármester

polgármester,

Partner: önkormányzat polgármester, jegyző,
háziorvos, védőnő
Felelős: védőnő
Partner:
önkormányzat
polgármester,
képviselő-testület
Felelős: polgármester
Partner: Óvoda, Idősek Klubja
Felelős: Idősek Klubja vezető, Óvodavezető
Partner: önkormányzat polgármester,
Felelős: polgármester
Partner: KLIK Iskola, Óvoda, Védőnő, Háziorvos
Felelős: Védőnő

Partner:
önkormányzat
képviselő-testület
Felelős: polgármester, jegyző

polgármester,
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Idősek

Fogyatékkal
élők

Idősek és szociálisan rászorultak számára
helyi önszerveződő civil szervezetek
létrehozása, és a már meglévő szervezetek
által szervezendő programok számának
növelése

Partner: Idősek Klubja, Szociális Otthon
Felelős: Idősek Klubja vezetője

Startmunkaprogram bővítése, kifejezetten
ezt a korosztályt érintve

Partner:
önkormányzat
képviselő-testület
Felelős: polgármester

polgármester,

Felkészült támogató személyek képzése,
megfelelő szakértelmű segítők
igénybevétele pl. foglalkoztatási mentor,
tanácsadó, rehabilitációs szakmérnök

Partner: Idősek Klubja, Szociális Otthon
Felelős: Idősek Klubja vezetője

Fogyatékos személyek részére helyi
érdekvédelmi szervezet alapítása,
kirendeltség formájában is

Partner: Idősek Klubja, Szociális Otthon
Felelős: Idősek Klubja vezetője

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A
B

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedéssel elérni
stratégiai
kívánt cél
dokumentumokka
l

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A település nyújtson
a településen
segítséget a
mélyszegénységben rászorulók
élők sokszor
szükségleteinek
Mélyszegénység
1
alapvető
kielégítéséhez.élelmi
csökkentése
szükségleteiket sem szeradományok
tudják
gyűjtése és
megteremteni
eljuttatása a
rászorulóknak R:

szociális
szolgáltatás
tervezési
koncepció

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

élelmiszeradomány
ok gyűjtése és
eljuttatása a
rászorulóknak R:
Polgármestr
rászorulók
2018.12.31.
e
felkutatása KH:
további
élelmiszeradomány
ok gyűjtése

Adományosztás
ok száma,
humán,
adományok
technikai
mennyisége

Együttműködés
az SZBTOSZ-szal,
szükség esetén
írásba foglalása

K
Módosítások

Az élelmiszeradományok
rendszeresek az (SZBTOSZnak köszönhetően.)
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D
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l

E
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F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
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k határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
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rászorulók
felkutatása KH:
további
élelmiszeradományo
k gyűjtése

2

2

A településen élő
aktív korúak
körében magas a
munkanélküliség,
melyet
közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás szervezésével
szervezése, tovább szeretnénk
folytatása.
csökkenteni, ez a
fajta foglalkoztatás
elősegítené az
elsődlegesen
munkaerő-piacon
való későbbi
elhelyezkedésüket.

Hivatali ügyek
intézésének
segítése

Rövidtávú: 2 év
múlva kisebb
számban csökken a
munkanélküliség
Középtávú: 5 év
múlva még nagyobb
Helyi
csökkenés, Hosszú
Esélyegyenlőség
távú: 10 év múlva
i Program
még nagyon
csökkenés.
Munkahelyteremtés,
meglévő
munkahelyek
megtartása.

A településen élő
hátrányos helyzetű
A rászorulók hivatali Gazdasági
embereknek
ügyintézésének
Program és
problémát okoz a
megkönnyítése
Koncepció
hivatali ügyeik
intézése.

Helyi adottságok
feltérképezése,
pályázat
benyújtása
Polgármeste
2014.12.31.
közfoglalkoztatásra r
, új munkahelyek
létrehozása és
megtartása.

Pályázati forrás
segítségével az
önkormányzati
hivatal felújítása,
fűtéskorszerűsítése
, lehetőség szerint
komplex
Polgármeste 2018. decmber
akadálymentesítéss
r
31.
el
Folyamatos
ügyfélfogadás
biztosítása, hely
ügyfélfogadási
lehetőség

önkormányzati
adatok, helyi
adatgyűjtés,
TeIR KSH
Pályázati pénz
Csökken a
támogatás
munkanélküliek
Technikai
száma,
háttér
munkahelyek
szakemberek
létrejötte,
megléte
alacsony lesz a
munkanélküliség
i ráta, nő a
foglalkoztatás.

Működési és
pályázati
támogatottság
függvénye,
önkormányzati
döntés alapján
folyamatosan
megvalósítható.

A településen a
közfoglalkoztatásnak
köszönhetően 100%-os
foglalkoztatás

Helyzetellemzésbe: Nem
korszerű az önkormányzati
hivatal épület.e.
Hivatali
ügyiratszámok,
továbbá a járási
hivatal és a
családsegítő
adatbázisa

Köztisztviselők,
közfoglalkoztat
Folyamatposan
ottak, járási
megvalósítható.
ügysegéd,
családsegítő
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A helyzetelemzés
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feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
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D

A célkitűzés
összhangja egyéb
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l

E
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tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
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Az intézkedés
z szükséges
Az intézkedés
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k határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
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K
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biztosítása a a
járási hivatal
ügysegédje és a
családsegítő
szolgálat számára

3

A társadalmi
összetartozás
erősítése

A társadalmi
gazdasági javakhoz A társadalmi gazdasági
egyenlőtlen esélyű a
javakhoz történő
Gazdasági
hozzáférés a
egyenlő esélyű
Program és
társadalmi
hozzáférés javítása, a
Koncepció
összetartozás nem
társadalmi
megfelelő mértékű összetartozás erősítése
településen

II. A gyermekek esélyegyenlősége
Hátránykompenzál
ó programok
nincsenek
Gyermekek részére
községünkben (pl.
szünidei
1
tanodai program,
programok
tehetséggondozó
szervezése
program) a részuló
gyermekek
számára, szünidei

Rövidtávú:
tájékoztatás,
pályázati lehetőségek
felkutatása
Helyi
Középtávú:
Esélyegyenlőség
programok
i Program
szervezése Hosszú
távú:
hátránykompenzáló


az
egészséges
életmód
jegyében a
Rudapithecus
attrakcióra
épülve,
kerékpárúttal
lenne szükséges Polgármeste 2018.
bekapcsolni a
r
december 31.
telelpülést az
idegenforgalmi
vérkeringésbe
(mely a
mélyszegénység
ben élők
foglalkoztatási
helyzeteén is
javíthat)

igényfelmérés
pályázati
lehetőségek
felkutatása
szünidei
programok
szervezése

Polgármeste
folyamatos
r

Megépült
kerákpárút
hossza (km),
Rudapithecus
látogatóinak
száma,
vendégéjszakák
száma,

Pályázati pénz
támogatás
konzorciumi
formában,
önkormányzati
forrás,
technikai
háttér,
személyzet.

Folyamatos
karbantartás az
önkormányzat
részéről
közfoglalkoztatot
tak beonásával.

önkormányzati
adatok helyi
adatgyűjtés

Pályázati pénz
támogatás,
önkormányzati
forrás,
technikai
háttér,
személyzet.

Működési és
Helyzetelemzésbe:
pályázati
Megvalósult szünidei
támogatottság programok: arcfestések
függvénye, a
közfoglalkoztatásban,
pályázatok által településnapon programok
elvárt
(augusztus 8.)
fenntarthatósági
szempontok
Folyamatosan megvalósul.
alapján. Pályázati
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programok hiánya program léte, a
(pl. nyári tábor).
gyermekek
Ezzel az
kulturáltan tudják
intézkedéssel
eltölteni
szeretnénk
szabadidejüket,
megoldani azt,
szünidei programok
hogy községünk
szervezése,
gyermekei kulturált lebonyolítása.
körülmények között
tölthessék el
szabadidejüket. A
hátránykompenzáló
programokkal
szeretnénk
biztosítani a
tanuláshoz
megfelelő
környezetet, hogy
megfelelően fel
tudjanak készülni a
tanórák. fontos,
hogy a rászoruló
gyermekek
étkeztetését is
biztosítsák ezek a
programok.

K
Módosítások

támogatás
függvényében
folyamatosan
megvalósítható,
ha a célcsoport
tagjai pozitívan
állnak hozzá.

III. A nők esélyegyenlősége

1

Fontos, hogy
Nők
településünkön a
elszigetelődésének nők ne
, háttérbe
szigetelődjenek el,
szorulásának
ne szorítsák
megelőzése
háttérbe saját
érdekeiket.

Célunk, hogy az
érintett nők részt
vegyenek a falu
Helyi
életében,
Esélyegyenlőség
rendezvényeken,
i Program
esetleg önkéntes
munkában és
érezzék, hogy fontos

A közösségi életbe
történő informális
bevonás. Önkéntes
munkába történő
Polgármeste 2016.08.31.
bevonás.. A helyi
r
nők problémáinak
felmérésére fórum
szervezése,

Humán
Önkormányzati
erőforrás
adatok,
mozgósítása,
fórumok,
technikai
tájékoztatók
feltételek,
száma,
szakemberek
jelenlévők száma
bevonása.

Hosszú távon eredményes
lehet, mivel az érintett nők
érezheti, hogy szükség van
rájuk, ezáltal a társadalom
hasznos tagjaivá válhatnak
ismét.
A településen lévő
közösségi programok
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A

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

C

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedéssel elérni
stratégiai
kívánt cél
dokumentumokka
l

tagjai a közösségnek.

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

K

Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

felvilágosítótájékoztató
alkalmak
szervezése

Módosítások

szervezésébe és azon való
részvételbe bevonja a helyi
nőket polgármester úr.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

2

Az idősek körében
népszerűvé tegyük
Szabadidő hasznos
a szabadidő
eltöltése az idősek
hasznos eltöltésére
körében
tervezett
programokat.

Orvosi rendelő
alakítása

Nem megfelelő az
egészségügyi
ellátás
infrastrukturális
feltétele a
településen.

Az igények
felmérését
követően hasznos
egészségmegőrző,
Minél több idős korú
kreatív és kulturális
lakost sikerüljön a
programok
programokban,
Helyi
szervezése. Az
ezálta hasznosan
Esélyegyenlőség
Jegyző
ormosbányai
tudják közösségben i Program
Idősek Klubja
eltölteni
telephely
szabadidejüket.
kialakítása a
településen
pályázati forrás
bevonásával.
Pályázatfigyelés,
Egészségügyi
épület (orvosi
Az idősek és a
rendelő) felújítása,
telelpülésen élő
energiahatékonysá
többi hátrányos
gi beruházás, ezzel
helyzetű lakos
Helyi
egyben szociális
Polgármeste
korszerű
Esélyegyenlőség
feladatellátás
r
infrastrukturális
i Program
bővítése szociális
feltételekkel vehesse
étkeztetéssel,
igénybe a
idősek nappali
szolgáltatást.
ellátásával,
gépjárműbeszerzés
sel

Önkormányzati
adatok, idősek
számára
szervezett
2017.
programok
december 31.
száma, a
szolgáltatást
igénybe vevők
száma

Hosszú távon az idősek
bevonásra kerülnek a
közösségi programokba.

Pénzügyi forrás
szakemberek
pályázati
források

A helyzetelemzésbe:
Nem
megfelelő
az
egészségügyi
ellátás
infrastrukturális feltétele a
településen.

Folyamatosan
Önkormányzati
Pénzügyi forrás szükséges, hiszen nappali ellátásával,
adatok, felújított
2018.
szakemberek egy kötelező
épületek,
gépjárműbeszerzéssel
december 31.
pályázati
önkormányzati
beszerzett
források
feladatról van
eszközök száma
szó.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
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A

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

1

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Községünkben nem
mindenhol történt
meg a fizikai
akadálymentesítés,
infokommunikációs
akadálymentesítés
Fizikai és
sehol sincs a
infokommunikáció
községben. Ezzel az
s
intézkedéssel
akadálymentesítés
szeretnénk
az egész községre
biztosítani az
kiterjedően
egyenlő esélyú
hozzáférést a
szolgáltatásokhoz a
községünkben élő
fogyatékkal élők
részére.

C

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedéssel elérni
stratégiai
kívánt cél
dokumentumokka
l

Rövidtávú: állapot
felmérés, pályázat
benyújtása,
megnyerése
Középtávú:
akadálymentesítés
megkezdése
községünkben.
Hosszú távú: az
Helyi
intézmények és
Esélyegyenlőség
közterületek nagy
i Program
része akadálymentes
fizikai és
infokommunikációs
szinten is, ezzel is
biztosítva az
esélyegyenlőséget és
az egyenlő esélyú
hozzáférést.

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

állapot felmérés folyamatos
pályázati
lehetőségek
felkutatása Polgármeste
2018.06.30.
folyamatos
r
pályázatok
benyújtása - két
éven belül pályázat
elnyerése

K
Módosítások

A helyzetelelemzésbe:
100%-ban van fizikai
A pályázatok
akadálymentesítés az
által elvárt
ellátottak számára, a
fenntarthatósági komplex
pályázati pénz,
szempontok
akadálymentesítés és az
önkormányzati
alapján, vagy
infokommunikációs
forrás,
esetleg az
akadálymentesítés még
önkormányzati támogatás,
önkormányzat hiányzik a településen. A
adatok
technikai
pénzügyi
település honlapja
közintézmények feltételek,
lehetőségeinek akadálymentes verzióban is
adatai
szakemberek
függvényében. A hozzáférhető, viszont
bevonása,
szükséges
infokommunikációs
önkéntesek
módosítások
eszközök még nem állnak
bevonása.
éves
rendelkezésre a
felülvizsgálatával közintézményekben.
.

Jövőképünk
Fontos számunkra, a mélyszegénységben élők támogatása.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek biztonságát.
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családon belüli erőszak megszüntetését, illetve megelőzését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Az alábbiakban az előző oldalon megadott intézkedésekhez rendeljük hozzá a részletesen (rövid-, közép- és hosszútávon megvalósuló, vagyis különböző időtávokra
lebontott) célokat, amelyek segítenek abban, hogy egy adott intézkedést beavatkozási tevékenységsorként is értelmezzünk. Vagyis az idősoros célmeghatározás
megmutatja azt is, hogy az esélyegyenlőség szempontjából kitűzött hosszú távú célt milyen részcélok mentén érjük el. Az általánosan megfogalmazott, elsősorban
hosszútávként megjelenő célok kerülnek a HEP IT összegző táblázatának „D” oszlopába, illetve az időtáv szerinti bontás ad eligazodást a határidők megadásához a HEP IT
összegző táblázatának „G” pontban.
Szükséges azt is részletesen kifejteni, hogy az adott célok eléréséhez milyen lépéseket tesznek a megvalósítók, ezek a lépések milyen eredményességi mutatókkal
bizonyítják a beavatkozás sikerességét, továbbá miféle erőforrások mozgósítása szükséges, illetve miként tarthatók fent az elért eredmények a hosszú távú célok
érvényesülése érdekében.
Javasoljuk, hogy készüljön az alábbi táblázatban megadott formátumban intézkedésenként konkrét és részletes kifejtés (cselekvési lépéssor) a megvalósítás, a nyomon
követhetőség és az ellenőrzés biztosítása céljából.
Az elkészült, intézkedésenként és részletesen kifejtett esélyegyenlőségi beavatkozások összegzésére, áttekinthetőségére szolgálhat a HEP IT jogszabályban is megadott
formátuma. A részletes kifejtés nélkül azonban nehézséget jelenthet a leírtak gyakorlatba történő át ültetése.

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Csíkné Tóth Mária 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

114

felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)
-

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Felsőtelekes község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Felsőtelrekes község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és48/2013. (VI.27.) önkormányzati határozatával
elfogadta.

Dátum : Felsőtelekes, 2013. június 20.

Aláírás

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

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék2
NÉV3
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

2

HEP részei4

Aláírás5
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4

5

6
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RÉTE
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RÉTE
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
3
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

