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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Poroszló Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Poroszló története, nevezetes épületei:
Poroszló a honfoglalás előtt is lakott terület volt, története nagyon régi időkre vezethető vissza, már
Anonymus is említést tesz arról, hogy Árpád honfoglaló seregei itt a poroszlói Földvár alatt táboroztak. A
település 1445-ben mezőváros lett. A későbbiek során törököktől állandóan zaklatott terület volt,
elpusztult a község monostora, elbontották az Árpád kori templomot, és helyette megépült 1793-ban a
református templom, és a katolikus templom 1797-ben, amely mai is megtekinthető a településen. A
település nevezetességi közé tartozik a Graefl család kastélya, amely felújításra került és ma már jelentős
vendégfogadásra alkalmas helyként működik. Nevezetes épület a Fő út 6. szám alatt található községháza,
amely 1907-ben épült, műemlék jellegű épületek közé tartozik. A Művelődési Házat 1959-ben kezdték el
építeni, az átadását követően mozi előadások és kulturális műsorok, koncertek színhelye volt. Az épület
már nem tölti be az eredeti funkcióját, részlegesen működik, a könyvtár található benne és helyszínt
szolgáltat még egy-egy rendezvény szervezése során. A település legújabb és legnagyobb volumenű
fejlesztése és nevezetessége a Tisza-tavi Ökocnetrum, amely egy turisztikai és rendezvény központ, egy
helyen gyűjti össze a Tisza-tó és Tisza-völgy természeti kincseit. Az Ökocentrumon keresztül látogható a
Kossuth út mellett elhelyezkedő Tájház, régi nádtetős épület, amely régi népi mesterségeket mutat be az
ott látható kiállításon., A település intézményei között van egy nagyon szép óvoda és egy csodálatosan
felújított általános iskola, mindkettő épület pályázat útján került felújításra, és így az
akadálymentesítettsége is megoldódott. A településen található a Szolgáltatóház, amelynek külön
helyiségeiben több vállalkozás működik és itt az E Magyarország Pont működésével mindenki számára
elérhető internet szolgáltatás, ez a helyiség egyben Tourinform Irodaként is működik, sok hasznos
információval szolgálva a településre érkező vendégek részére.
A település természeti adottságai:
Poroszló a Tisza jobb partján található, az egyik legnagyobb település Heves megye délkeleti csücskében.
A település vonzerejének növekedéséhez nagy mértékben hozzájárul a 127km 2-es Tisza-tó közelsége,
amelynek 60 %-a zsombékos terület és száraz terület. Településünkhöz a Tisza-tó 55 %-a tartozik
közigazgatásilag. Poroszlón található az Európai Unió támogatásával kiemelt projektként megépült és
2012-ben átadott Tisza-tavi Ökocentrum, amelyben „Európa legnagyobb édesvízi akváriuma” található,
melyben megtekinthető Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilága.
Poroszló kedvelt helye az ökoturistáknak, vízi-túrázóknak, és egyéb vízi sportot kedvelőknek, horgászoknak,
vadászoknak, illetve a kerékpározóknak, a gátkoronán megépült kerékpárút lehetőséget biztosít az év
bármelyik évszakában arra, hogy a kerékpáros sport rajongói körbe járják a Tisza-tavat. A településre
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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látogató vendégek csodálatos környezetben tölthetik el vakációjukat, és minden korosztály számára van
lehetőség a természet „ölén”, szép környezetben történő kikapcsolódásra. Poroszló településen található
a Tisza-tavai Madárrezervátum, amely világörökség része, és az Ökoturisztikai tanösvény. A településnek
hatalmas a turisztikai vonzereje természeti adottságaiból eredően, viszont nagyon fontos a Tisza-tavi
Ökocentrum szerepe az idegenforgalom jelentős mértékű növekedésének tekintetében.
Gazdaság:
A településen nincs ipari ágazat, a lakosság egy része mezőgazdasággal foglalkozik őstermelőként, illetve
gazdálkodóként, vállalkozóként, a településen a különböző vállalkozások működnek, kisebb kereskedelmi
üzletek, illetve vendéglátóhelyek, magán és kereskedelmi szálláshelyek, amelyek megélhetést és
munkahelyet teremtenek az itt élők számára. Poroszlón fontos az idegenforgalom alakulása, hiszen
közvetve, illetve közvetlenül jelentős „bevételi” forráshoz juttatja a helyi lakosokat, szállásadókat,
vendéglátókat, valamint a kereskedelemmel foglalkozó üzleteket, és szolgáltatókat. Az önkormányzat saját
bevételeinek növekedéséhez hozzájárul a befiezett idegenforgalmi adó, amely ha nem is közvetlenül, de
közvetve visszajut valamilyen formában a lakosság részére, hiszen e forrást az önkormányzat
felhasználhatja a település további fejlődése érdekében (pl. út javítás, karbantartás, pályázatok önerejéhez
stb.)
Közlekedés:
Az idegenforgalom alakulására kedvezően ható tényező, hogy közlekedés szempontjából a településnek jó
a megközelíthetősége, hiszen rendelkezik Füzesabony-Debrecen vasútvonalon helyben lévő
vasútállomással, valamint megközelíthető a Füzesabony-Debrecen 33-as számú főútvonalon, illetve
Miskolc felől Borsodivánka útvonalon, és Budapest felől a 3-as autópályán Füzesabony kijáraton keresztül,
Fegyvernek-Kunmadaras irányából Tiszafüreden át megközelíthető a 34-es számú főút vonalon, tehát a
település minden irányból elérhető autóval, busszal. A településről a közelebbi városok vonattal, és
helyközi autóbusz járatokkal megközelíthetőek.
Közműellátottság:
A község közművel való ellátottsága megoldott, a lakóházak ivóvíz ellátottsága megfelelő, szinte 100 %-os,
a szennyvízelvezetés teljes mértékben kiépült, a gázvezeték kiépítése szintén megtörtént a településen,
elektromos áram minden ingatlanban van. A településen a csapadékvíz elvezetése megoldott, ha esetleg
vannak hiányosságok, azokat az önkormányzat anyagi lehetőségéhez (saját erőből, illetve pályázati úton)
próbálja pótolni.
A település bemutatása demográfiai jellemzők szerint:
1. számú táblázat Lakónépesség száma az év
végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Változás

2865
2807
98%
2758
98%
2707
98%
2715
100%
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A település állandó népességének a számát mutatja be a 2. számú táblázat:
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
1509

férfiak
1465

összesen
2974

nők
51%

férfiak
49%

205
46
697
110
337

218
50
893
99
205

423
96
1590
209
542

48%
48%
44%
53%
62%

52%
52%
56%
47%
38%

A 2. számú táblázat bemutatja Poroszló település állandó népesség számát korcsoportonként és nemenként
történő bontásban. Az állandó népesség számhoz viszonyítva a gyerekek és fiatalkorúak aránya 17,4 %, az
aktív korúak aránya 64, 4 %, a időskorúak aránya 18,2 %.
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Állandó népesség - nők

65 év feletti
24%

0-14 éves
15%

15-17 éves
3%

60-64 éves
8%
18-59 éves
50%

A 2. számú táblázathoz tartozó nők arányáról szóló diagram alapján megállapítható, hogy az állandó
népesség számhoz viszonyítva az egyes korcsoportok aránya hogyan alakul.
A 15- 17 éves közötti korosztály mindössze 3 %, ezzel szemben a 65 év feletti korosztály 24 %.

Állandó népesség - férfiak

60-64 éves
7%

65 év
feletti 0-14 éves
15%
14%

15-17 éves
3%

18-59 éves
61%

A 2. számú táblázathoz állandó népesség – férfiak arányát mutató diagram alapján a legmagasabb a 18-59
éves férfiak aránya 61 %, a legkisebb arányt itt is a 15-17 éves férfiak száma jelenti amely 3 %, ugyanannyi
mint ezen korosztályban lévő nők esetében.
Korosztályok közötti százalékos arányok megváltozása érdekében az esélyegyenlőség szempontjából
vizsgálandó célcsoport: nők: problémák: gyermekvállalást befolyásoló tényezők alakulása, amely az
alacsony jövedelem, munkaerő-piacra történő visszakerülés lehetősége.
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3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
2001
745
2008
556
2009
576
2010
549
2011
542
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
536
446
479
437
410
n.a.

Öregedési index (%)
139,0%
124,7%
120,3%
125,6%
132,2%
#ÉRTÉK!

A KSH /Területi statisztikai adatok rendszerében a 2012. évi adatok (állandó lakosok) még nem
szerepelnek, tehát „nincs adat” ebben a sorban (rövidítve n.a.).
A vizsgált időszakban a 65 év feletti állandó lakosság száma minden évben meghaladja a 0-14 éves korú
állandó lakosok számát, az öregedési index 100 % fölötti, tehát a település elöregedő. A következő
diagram és a táblázat adatai is azt mutatják, hogy az öregedési index a 65 év feletti állandó lakosok számát
tekintve legmagasabb 2001. évben volt 139 %, és 2011 évre ez az arány 132 %-ra változott, a köztes
időszakban pedig e két értéknél alacsonyabb a százalékos arány.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

68
56
77
58
n.a.

elvándorlás

egyenleg

94
63
83
45
n.a.

-26
-7
-6
13
#ÉRTÉK!

sa 7

Ez a táblázat a település vonzerejét mutatja a vizsgált évek tekintetében.
A 2008., 2009. és 2010. évi adatok alapján kiderül, hogy az odavándorlás és az
elvándorlás különbözete után az egyenleg előjele negatív, tehát nagyobb volt az
elvándorlás (elköltözés) a településről, viszont a 2011. évi adatok alapján az
odavándorlás és elvándorlás egyenlegének előjele pozítív, tehát a településre
történő odaköltözés a jellemző. Növekedett a település vonzereje, amelyet
tovább kell fokozni minden állampolgár részére az esélyegyenlőség
biztosításával és az egyenlő bánásmód érvényesülésével. Növelni szükséges az
idegenforgalom fejlődését célzó fejlesztéseket, a vállalkozóvá válás esélyeit, és
a foglalkoztatás elősegítését, az e célokat szolgáló pályázati lehetőségek
igénybevételével, melynek során a fiatal korosztály lehetőséget lát a
községben való letelepedését követően a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésre.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések száma
2008
28
2009
23
2010
22
2011
15
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

halálozások száma
33
41
58
34
n.a.

természetes
szaporodás (fő)
-5
-18
-36
-19
#ÉRTÉK!

A vizsgált évek vonatkozásában láthatjuk, hogy a településen több az elhalálozások száma, mint az élve
születések száma, az előző táblázat és e táblázat is azt mutatja, hogy a település elöregedő, Magyaroszág
népesség számának alakulására vonatkozóan is ez a tendencia
az elöregedés a jellemző. Az
esélyegyenlőség érvényesülése szempontjából e témakört érintően vizsgálandó célcsoport nők helyzete,
esélyegyenlősége.
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Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden állampolgár, illetve az önkormányzat részére fontos érték. Az esélyegyenlőség
nem csupán követelmény, hanem az önkormányzatok hosszú távú érdeke is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy
mindenkinek legyen esélye a munkavállalásra, a karierre, a jó minőségű szolgáltatásokra- függetlenül attól,
hogy nő vagy férfi, milyen származású, egészséges, vagy fogyatékossággal élő, vagy éppen milyen az anyagi
helyzete.
Az Önkormányzat küldetése, hogy a költségvetésében foglalt keretei között, illetve pályázati úton a Helyi
Esélyegyenlőségi Programjában vizsgált hátrányos helyzetű célcsoportok esetében a helyzetelemzés során
feltárt problémákra készített intézkedési tervben foglaltakat megvalósítsa az intézményei és együttműködő
partnerei bevonásával. A településen minden állampolgár részére esélyegyenlőséget teremtsen az
életvitelét, életkörülményeit befolyásoló tényezők kedvező alakulása érdekében, az oktatás, képzésben
történő részvételre,
a munkaerő-piacra történő visszakerülésben, az egészségügyi ellátásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésnél, és az egyenlő bánásmód elvét követve mindenki számára
elérhetőek legyenek a különböző szociális ellátások a jogszabályokban előírt feltételek mellett.
Az önkormányzat a megvalósítandó fejlesztéseit az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe vételével
tervezi létrehozni.
A tájékoztatás szempontjából nagyon fontos, hogy minden célcsoport számára elérhetőek legyenek a
közérdekű információk, és megfelelő legyen a kommunikáció. A Helyi Esélyegyenlőségi Program az
elfogadását követően közzétételre kerül www.poroszlo.hu honlapon, viszont a honlap akadálymentesítése
szükséges az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A Helyi Esélyegyenlőségi Program további közzététel
helye : hep.tkkki.hu.

Célok
Poroszló község önkormányzata célja, hogy a település hosszú távon élhető, fejlődő és vonzó település
maradjon, senki ne tapasztalja meg a településen a hátrányos megkülönböztetés közvetett vagy közvetlen
formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód
elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott
szolgáltatásokhoz.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Poroszló 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
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
A Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzése az alábbi célcsoportokra irányul:
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők,
idősek és fogyatékkal élők. A helyzetelemzés során a hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlőségét
vizsgáljuk a lakosságszámhoz viszonyítva az oktatás, a lakhatás, a foglalkoztatás és a közszolgáltatásokhoz
való hozzáférés területén. A helyi esélyegyenlőségi programban leírtak teljesülését két évente felül kell
vizsgálni, változás esetén a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően
módosítani szükséges.

sa 10

1. Jogszabályi háttér 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 egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program,
Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
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.
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Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!”- Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede
Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendelete.
Az önkormányzat rendeletének célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében
meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátástok formáit és
szervezetét.
Az önkormányzat rendelete azokra a pénzbeli ellátásokra állapít meg helyi szabályokat, amelyekre a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) teret
enged.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára jövedelme kiegészítéseként a települési
önkormányzat jegyzője által az alábbi szociális ellátások nyújthatók a törvényben előírt feltételek
szerint: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási
támogatás, temetési segély, aktív korúak ellátása, ápolási díj, átmenti segély.
A rendelet rendelkezik a továbbiakban az alábbi szociális ellátásokról amelyeket az Szt.
engedélyez: köztemetés, közgyógyellátás( méltányossági alapon), a szociális
alapszolgáltatásokatról: étkeztetés, házisegítségnyújtás, családsegítés, valamint a természetben
nyújtott ellátásokról melyek az alábbiak: élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díjak,
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
Az önkormányzati rendelet tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat,
melyek az alábbiak: tanyagondnoki szolgáltatás (nem működik a településen 2013. január 1-től),
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás.

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2009. (I.30. ) önkormányzat
rendelete a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásról, a
természetbeni ellátásáról, valamint a gyermekvédelmi személyes
gondoskodásról.
A rendelet célja, hogy az önkormányzat területén megállapítsa a Gyvt-ben is szabályozott, a
gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának, személyes gondoskodást nyújtó ellátásának
forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételének rendjét.

Szolgáltatástervezési koncepció: Célja, hogy meghatározza azon alapelveket, irányokat,
célokat, amelyet az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ,
illetve amelyekkel orientálni tudja a szociális szolgáltatás fejlesztésének további szerepét.
A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik.

2. Stratégiai környezet bemutatása
Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom
különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák 2
Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására átvéve
annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját.
Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül.
Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-strukturális,
nyílt és/vagy rejtett elkülönítés.
2

Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. PTE Pécs.
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Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni védekezésként
megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények).
Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése, illetve az
együttélés feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a „rideg integráció”, mely fókuszában
a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a heterogén csoportban
történő sikeres fejlesztésre.
Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. Azon a
társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy
helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az inkluzív
társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden területen.
Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése akkor tud
megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, valamint egyéni adottságaiból
adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis inkluzív az az oktatástnevelést megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző sajátosságait maximálisan
figyelembe véve, azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet.
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapvető feltétele a diszkriminációmentesség, és a szegregáció
mentesség. Poroszló Község Önkormányzata figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű célcsoportokat. A
Programjának arra kell irányulnia, hogy akik számára a sikeres élet és a helyi társadalmi integráció esélye a
helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad, az intézkedési tervében
foglaltakkal e hátrányokat kompenzálja.
A Program kiemelt figyelmet fordít a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a nők, a gyermekek, a
romák, az idősek, a mélyszegénységben élők, és a fogyatékkal élők helyzetére.
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal.
Poroszló Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja az alábbi
dokumentumokhoz kapcsolódik:
- Költségvetési koncepció: Az önkormányzat koncepciójában meghatározottak szerint az állami
támogatásokból fedezi a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatait, illetve a saját bevételeiből
próbálja meg finanszírozni nem kötelező feladatként a bentlakásos idősek otthonát, ezzel segítve az idősek
esélyegyenlőségének érvényesülését.
A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat
működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat határozza meg, majd
lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontva az egyes elemeket.
- Gazdasági Program: Az önkormányzat a gazdasági programjában meghatározza a fejlesztési
elképzeléseit az ipar, az idegenforgalom tekintetében. Továbbá meghatározza a munkahely feltételének
elősegítése érdekében a feladatokat és célokat, mivel a munkanélküliek aránya elég magas a településen ez
a későbbi táblázatban szereplő adatokból kiderül. Küzdeni kíván a munkanélküliség ellen az önkormányzat,
az emberek életminőségének javítása érdekében, és ezzel csökkenteni tudná az önkormányzat szociális
kiadásait, amelyek emelkednek a támogatások és segélyezések miatt.
Közmunkások foglalkoztatására törekszik az Állami Foglalkoztató szervvel szorosan együttműködve, és
kihasználja a pályázati lehetőségeket (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud ellátni
közcélú feladatokat. Poroszló község településfejlesztési politikájának legfőbb célja, hogy az önkormányzati
vagyon ne csökkenjen, és csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket,
programokat a működtetés során zökkenőmentesen tudja finanszírozni. Az Önkormányzat Képviselőtestülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, széles
nyilvánosság biztosítása mellett történjen, ezzel is megteremtve az esélyegyenlőség lehetőségét mindenki
számára, a település honlapján közzétett információk mindenki számára elérhetőek, bár a honlap
akadálymentesítését még meg kell oldania az önkormányzatnak (látássérültek részére történő átalakítás).
A Gazdasági Program és a költségvetési tervek rangsorolja a megvalósítandó célokat, és részcélokat a
ciklus évei alatt. Ezek közül már megvalósításra került az Általános Iskola rekonstrukciója, az Ökocentrum
megépítése. A Gazdasági Program megfogalmazza a közszolgáltatások biztosítására és színvonalának
javítására vonatkozó megoldásokat, a közigazgatás területén a közintézmények akadály mentesítésének
szükségességét. Gazdasági Program tartalmazza még az alábbi feladatokat: Csatornázás, amely kiépítésre
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került a településen, ivóvízhálózat felújítást nem igényel, köztemetők fenntartását, a helyi közutak és
közterületek fenntartását, a köztisztaság és településtisztaság fenntartását, a közbiztonság helyi
feladatainak ellátását. A Gazdasági Program említi az óvoda, a szociális ellátásokról a gondoskodást, a
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást, a családsegítő szolgáltatást, amely a Tisza-mente
Mikrotérségi Társulás keretein belül működik. A Gazdasági Program magába foglalja a közösségi tér
biztosítását, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység és a sport támogatását.
Az önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a
településen belül az egyes települések funkcióját, jellegét. E dokumentum diszkrimináció mentes, nem
szerepel benne a településen belül szegregáció. A tervben szereplő fejlesztéseket az önkormányzat
lehetőségeihez mérten az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe vételével kell a továbbiakban
megvalósítani.
Településszerkezeti terv: Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv
meghatározza a alakításának, védelmének lehetőségeit a fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
településrészek felhasználási módját, település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a
szomszédos vagy más módon érdekelt többi település alapvető jogának és rendezési tervének
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett.
A település fejlesztési koncepció: : átfogó távlati fejlesztést megalapozó és befolyásoló tervdokumentum,
ami meghatározza a terület hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok
kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és
a területfejlesztés szereplői számára. Poroszló település fejlesztési koncepciót készített a Cserő köz
üdülőterületére vonatkozóan, amely alapján a terület fejlesztésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a
szálláshely és az idegenforgalom ellátásához szükséges fejlesztések és beruházások biztosítására.
A Szolgátatástervezési koncepció: Az 1993. III. törvény 92. §-a értelmében a legalább kétezer lakosú
települési önkormányzat a településen elő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, e koncepció
felülvizsgálata, aktualizálása szükséges.
2.2

A helyi esélyegyenlőségi

program térségi, társulási kapcsolódásának bemutatása

A szociális ellátás - étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyjtás, családsegítés-,
gyermekjóléti szolgálat és egyéb önkormányzat feladatok ellátása az Egyesített Szociális Intézmény
jogutódjaként létrejött Tisza-mente Mikortérségi Társulás keretein belül történik, Társulási
Megállapodásban foglaltak szerint, a Társulás tagjai: Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Községek
önkormányzatai, a gesztor önkormányzat: Poroszló Község Önkormányzata.
Poroszló Község Önkormányzata szorosan együttműködik a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
közöttük lévő Együttműködési Megállapdosban foglaltak szerint.

a

A nemzetiségi jogokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Poroszló Község
Önkormányzata és a Poroszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat megállapodásban rögzítik az
együttműködésük szabályait, jogi háttérszabályozását, és a működésük tárgyi, személyi feltételeit.
A megállapodás jogi háttérszabályozása:
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
 a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
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A megállapodás részletesen tartalmazza Poroszló Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) és a Poroszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:
-

-

a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2)
a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével
és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők
kijelölésével, (80. § (3) a)
a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat,
felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b)
a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségekre, (80. § (3) c)
a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d).

Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök
arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Poroszlói
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak
szerint:
-

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képezi a poroszlói 509 hrsz-ú belterületi
ingatlan 1151 m2 területtel, természetben: 3388 Poroszló, Palota út 7. Poroszló Község
Önkormányzata a helyi roma nemzetiségi önkormányzat részére - a fenti szám alatti
épületben – biztosítja az önkormányzat személyi és tárgyi feltételeit.

-

Poroszló Község Önkormányzata gondoskodik az önkormányzat működésével
kapcsolatban végrehajtási feladatok ellátásáról.

Ahhoz, hogy a helyi Önkormányzat és a jegyző, illetve az önkormányzat hivatala az együttműködés
szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

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

Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elkészítése egy SABLON alapján
történik, melyet a Pécsi Tudományegyetem munkacsoportja készített 2012 decemberében az
ÁROP-1.1.16.-2012-2012-0001 azonosító számú „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika
kapacitásának biztosítása”című projekt keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet
megbízásából. A sablon segíti, hogy az önkormányzat jogszabályoknak megfelelő helyzetelemzést
és tervet készítsen az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.
A Sablonhoz tartozik az 1. Melléklet, amely a helyzetelemzés elkészítéséhez szükséges adatgyűjtő
táblákat tartalmazza. A Sablon kitöltéséhez nyújt további segítséget az az Útmutató, mely a Helyi
Esélyegyenlőségi Program kidolgozásának képzési segédlete.
sa 15

A dokumentumok mellett a TKKI által foglalkoztatott esélyegyenlőségi mentor és asszisztens, az
önkormányzat intézményvezetői, a szociális kerekasztal résztvevői i segítséget nyújtottak a
település esélyegyenlőségi programjának megalkotásában. A HEP elkészítését segítette egy a
virtuális tér, melyen keresztül azonnal elérhető a szükséges szakmai dokumentáció és a személyes
segítségnyújtás is, és ezt még kiegészítette a TKKI által megjelentetett tanulmánykötet, mely az
esélyegyenlőséghez kapcsolódó háttértudásokat foglalja össze.
Az Emberi Erőforrások Minisztere 2/2012. 06.05 EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályai alapján készült . A Helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH,
Népszámlálási adatok, a TeIR adatabázis, a KIR rendszerben található adatok, önkormányzati
adatok, helyi adatgyűjtés , intézményi adatok szolgáltak alapul.
A Helyi adatgyűjtés: az intézményvezetők, a szociális kerekasztal résztvevői (2000 fő feletti lakosság számú
település esetében jogszabály szerint kötelező), és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
bevonásával történt.
-Hiányzó adatok: A Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz kapcsolódó önkormányzati dokumentumok szükség
szerinti összehangolása a célcsoportokat érintő problémák , és az intézkedési tervben foglalt teendők
beépítésével, valamint szolgáltatástervezési koncepció aktualizálása, felülvizsgálata szükséges.
- Fogyatékkal élőkre vonatkozó adatok pontosítása szükséges a továbbiakban, mivel az önkormányzat nem
igazán rendelkezik adatokkal e célcsoportot érintően.
- Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség megteremtésének folyamatossága érdekében a Helyi
esélyegyenlőségi Programban lévő adattáblák, intézkedési tervben lévő hiányosságok pótlása, és
folyamatosan történő aktualizálása, kiegészítése, és nyomon követése szükséges a későbbiek során
megjelenő
statisztikai
adatok,
illetve
helyi
adatgyűjtés
alapján.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A településen a mélyszegénységben élők és romák helyzetére vonatkozóan pontos adatok nem állnak az
önkormányzatnál rendelkezésre. A romák számát nem lehet pontosan meghatározni a településen,
ugyanis a roma származású személyek közül nem vallja magát mindenki roma származásúnak.
A
mélyszegénység jelei a hétköznapi életben is megjelennek, amely azt jelenti, hogy e körhöz tartozó
személyek tartósan a létminimum alatt élnek, és esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A
mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai több ágra vezethetők vissza: társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai képzettség hiánya, foglalkoztatás hiánya, amelyek súlyos megélhetési problémákhoz
vezetnek. A szegénység velejárója a gyermekszegénység kialakulása, amely az érintett célcsoportok
esetében társadalmi leszakadáshoz és kirekesztődéshez vezethet.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2
millióan mélyszegénységben, az egészségi állapotuk alacsony színvonalat tükröz. A mélyszegénységben
élők, és romákat gyakran együtt emlegetik, de ez téves, hiszen e két csoportot ketté kell választani, ugyanis
a mélyszegénység nem általánosítható minden roma származású személyre.
E területen az alábbi jogszabályi rendelkezések segítik a foglalkoztatási és szociális, valamint az
egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, lakhatási körülmények javítását:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban Szt), a Családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Cst), a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban Flt), valamint a Nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.
Helyi adatgyűjtés, és információk alapján elmondható, hogy a roma lakosság egy része alulképezett, az
idősebb korosztály közül nem többen rendelkeznek a 8 általános iskolai végzettséggel. Az utóbbi időben a
tanulás iránti igény már fejlődő tendenciát mutat, hiszen a fiatalabb korosztály elvégzi a nyolc általános
iskolát, és próbálja magát tovább képezni valamilyen szakiskolában, vagy OKJ képzés keretében, esetleg
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részt vesznek az Állami Foglalkoztató Szerv által szervezett képzésekben, amelyhez elegendő a 8. általános
iskolai végzettség is. Középfokú oktatásban is egyre több roma származású diák vesz részt, hol több, hol
kevesebb sikerrel, hiszen ez az életüket körülményeiket a későbbiekben nagy mértékben meghatározza. A
településről a felsőfokú oktatásban is vesznek részt roma származású diákok, de elég kevés számban. Az
óvodai ellátáshoz, az oktatáshoz (általános iskola), az egészségügyi ellátáshoz, a szociális ellátásokhoz
(jogszabályi feltételeknek megfelelően) biztosított a hozzáférésük, valamint elérhetőek számukra a
közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés is. A roma származású családoknál a legfőbb problémákat a
megfelelő képzettség hiánya, az alacsony jövedelmi helyzet, esetleg rossz egészségi állapot jelenti. Sajnos e
három tényező szorosan összefügg, hiszen, ha nincs megfelelő képzettségük, nehezebb a munkaerő-piacra
történő hozzáférés. Ha nincs munkahely, akkor nem rendelkeznek úgymond állandó jövedelemmel
(munkabér) amely elengedhetetlenül fontos a megfelelő életkörülményeik megteremtéséhez. A
gyermekeik továbbtanulási lehetőségének feltétele a jövedelmi helyzet alakulása, illetve a szülői
példamutatás, ha ez hiányzik, akkor a gyermekekre is nagyobb figyelmet kell fordítani e családoknál. Ebben
segítséget tud nyújtani a családgondozó, és a gyermekjóléti szolgálat. A gyermekek növekedését, fejlődését
születésük után a védőnő és a háziorvos is figyelemmel kíséri, problémák esetén jelzéssel élnek az
érintettek részére, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás során minél nagyobb számban próbálja bevonni a roma származású
személyeket, illetve önkéntes munka lehetőségét is biztosítja számukra, hogy a szociális ellátásra való
jogosultságot megszerezhessék. A közfoglalkoztatásban résztvevők közül a roma származásúak aránya
közfoglalkoztatott összlétszámhoz képest az alábbiak szerint alakul helyi felmérés alapján: 2010 évben
47%, 2011. évben 36 %, 2012. évben 41 % és 2013. évben az eddig ismert adatok alapján közel 37 %.
A településen működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában
partnerként részt kíván venni a Roma származású célcsoportot érintő problémák feltárásában, és az
önkormányzattal együttműködve törekszik a roma célcsoportot érintő problémák kompenzálására. Az
alacsony képzettséggel rendelkezők részére figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és erről
tájékoztatja az érintetteket. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítséget nyújt az önkéntes munka
szervezésében az önkormányzat részére, annak érdekében, hogy az roma lakosság köréből az érintettek
megszerezhessék a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz az ellátásra való jogosultságot a 30 nap
közérdekű munkavégzéssel. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 2011. szeptember 1-től az a személy
jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban részesült, a jogosultságot évente felül kell
vizsgálni, 2012-től csak azon személyek részére folyósítható ez a támogatás, akik a felülvizsgálatot
megelőző év során 30 nap munkavégzést a munkaerő-piacon, vagy közfoglalkoztatás során tudtak igazolni.
Az önkormányzatnál egy személy foglalkozik a roma származásúak ügyeinek intézéséhez szükséges
információ szolgáltatatással, illetve szívesen nyújt segítséget az adminisztratív feladatokban (különböző
kérelmek kitöltéséhez), ezzel az esélyegyenlőség feltételeit biztosítva részükre, hiszen sok ember számára
még egy-egy dokumentum kitöltése is akadályt jelent az alacsony iskolai végzettsége miatt.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Poroszló településen a mélyszegénységben élők/romák anyagi helyzete. A településen nincs pontos adat a
mélyszegénységben élők számáról, ha van is e kategóriához tartozó személy, esetleg család a településen
a jövedelmi helyzetük a létminimum környékén mozog vagy az alattinak mondható, és vagyoni helyzetükre
szintén ez jellemző. A romák vagyoni helyzete eltérő a településen, e célcsoport tagjai között vannak akik
a településen vállalkozással foglalkoznak és jó jövedelmi és vagyoni helyzet áll a család háttérében, viszont
a roma származásúak között nagyobb számban vannak azon családok, ahol a jövedelmi helyzetük nagyon
alacsony, illetve a vagyoni helyzetük is csak nagyon alacsony színvonalat tükröz. E célcsoportokban
nagyon fontos a családok szociális helyzetének növelése, életkörülményeit befolyásoló tényezők jobbá
tétele. Legfőbb probléma a jövedelem és a vagyoni helyzet alakulását tekintve a munkanélküliség,
alacsony iskolai végzettség, rossz egészségi állapot, nem megfelelő szociális háttér.
Megoldást jelenthet a problémákra a szociális és gyermekjóléti ellátás, kötelező szociális alap ellátási
formák, a GYvt alapján megfogalmazott pénzbeli és természetbeni ellátások,

sa 17

A jövedelmi és vagyoni helyzet kedvező alakulását a célcsoport esetében segítheti a Szolgáltatás tervezési
koncepció is, amelyben a települési önkormányzat az 1993. III. törvény 92. §-a értelmében a településen
élők, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat meghatározza.
A jövedelem és a 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 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 elemezzük az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve
nemek szerinti bontásban.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
(fő)
év
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
964
1052
2016
2009
868
828
1696
2010
957
1027
1984
2011
967
1064
2031
2012
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
137
125
144
140
127

%
14,2%
14,4%
15,0%
14,5%
#ÉRTÉK!

fő
100
158
180
166
100

%
9,5%
19,1%
17,5%
15,6%
#ÉRTÉK!

fő
237
283
324
306
227

%
11,8%
16,7%
16,3%
15,1%
#ÉRTÉK!

A táblázat a 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva mutatja, hogy a nyilvántartott
álláskeresők száma évenként változó, a legmagasabb 2010-ben volt (324 fő), amely 2012. évi adatok
alapján csökkent összesen 227 főre. A településen élők jövedelmi helyzete valamelyest javult, hiszen az
előző évekhez képest csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, tehát több embernek sikerült
visszakerülnie a munkaerő-piacra.
A roma származásúak közül is vannak nyilvántartott álláskeresők, számukat pontosan nem tudjuk, egyre
többen vállalnak munkát az életkörülményeik javítása érdekében, valamint szívesen vesznek részt az
önkormányzat által szervezett önkéntes munkavégzésben is annak reményében, hogy az egyes ellátásokra
a jogosultak lehessenek.
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A 3.2.1 táblázathoz tartozó diagram jól szemlélteti a nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti megoszlását
a településen. A nők és férfiak aránya között nagyobb mértékű eltérés 2008 és 2009. évben volt, ez az
arány csökkent a 2010. és 2011. év tekintetében.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport
szerint
2008 2009 2010 2011 2012
nyilvántartott álláskeresők
fő 237
286
324
306
227
száma összesen
fő
9
14
15
14
8
20 éves és fiatalabb
% 3,8% 4,9% 4,6% 4,6% 3,5%
fő 44
56
43
38
26
21-25 év
% 18,6% 19,6% 13,3% 12,4% 11,5%
fő 30
38
45
46
41
26-30 év
% 12,7% 13,3% 13,9% 15,0% 18,1%
fő 33
40
44
41
24
31-35 év
% 13,9% 14,0% 13,6% 13,4% 10,6%
fő 31
44
37
38
32
36-40 év
% 13,1% 15,4% 11,4% 12,4% 14,1%
fő 25
27
44
42
33
41-45 év
% 10,5% 9,4% 13,6% 13,7% 14,5%
fő 22
21
38
32
25
46-50 év
% 9,3% 7,3% 11,7% 10,5% 11,0%
fő 22
29
38
36
16
51-55 év
% 9,3% 10,1% 11,7% 11,8% 7,0%

2013

2014

2015

2016

2017

#ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!

n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!

n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!

n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
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n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!

fő 18
% 7,6%
fő
3
% 1,3%

56-60 év
61 év felett

14
4,9%
3
1,0%

18
5,6%
2
0,6%

16
5,2%
3
1,0%

20
n.a.
n.a.
n.a.
n.a
n.a.
8,8% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a
n.a.
0,9% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

A regisztrált munkanélküliek száma korcsoportonként évenként változó tendenciát mutat, a legtöbb
munkanélküli 2010. évben volt, összesen 324 fő, amely 2012-re 227 főre csökkent. A munkanélküliek
száma korcsoportonként is csökkenő tendenciát mutat 2012. évi adatok alapján, amelyet jó ábrázol a
táblázathoz készült diagram.

Munkaerőpice regionálisan egyenlőtlen munkaerőkínálat
A következő táblázat és diagram a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számát, nememként
történő részletezéssel mutatja be a nők és férfiak arányát.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
2008
2009
2010
2011
2012

nő
100
125
144
140
127

férfi
137
158
180
166
100

összesen
237
283
324
306
227

nő
71
62
80
55
n.a.

férfi
82
70
73
103
n.a.

összesen
153
132
153
158
#ÉRTÉK!

Nő
71,0%
49,6%
55,6%
39,3%
#ÉRTÉK!

férfi
59,9%
44,3%
40,6%
62,0%
#ÉRTÉK!

összesen
64,6%
46,6%
47,2%
51,6%
#ÉRTÉK!
sa 20

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek között a nők és férfiak száma és aránya évenként
változó, amelyben szintén változó volt a roma származásúak száma is, pontos adatok ezzel kapcsolatban
nem állnak az önkormányzat részére rendelkezésre.

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek közül a nők aránya 2008-ban 71 % volt, amely a 2011.
évre lecsökkent 39,3 %-ra, javult a munkaerő-piacra történő visszakerülésük aránya.
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek esetében a férfiak aránya 2008-ban 59,9 % volt, amely
2011. évre 62 %-ra emelkedett. A táblázat a 2011. évi adatai alapján magasabb a 180 napon túli
álláskeresőknél a férfiak száma magasabb, mint a nők száma, a nők munkaerő-piacra történő
visszakerülésének esélyei növekedtek, több nőnek sikerült munkahelyet találnia.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012

fő
226
220
217
218
n.a.

fő
233
234
230
242
n.a.

fő
459
454
447
460
#ÉRTÉK!

nő
fő
21
10
17
17
n.a

%
9,3%
4,5%
7,8%
7,8%
#ÉRTÉK!

Férfi
fő
15
16
13
21
n.a.

%
6,4%
6,8%
5,7%
8,7%
#ÉRTÉK!

összesen
fő
36
26
30
38
#ÉRTÉK!

%
7,8%
5,7%
6,7%
8,3%
#ÉRTÉK!
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A nyilvántartott 18-29 éves népességszámnál e korosztály létszámnak alakulásánál minimális eltérés
tapasztalható 2008 és a 2011. évek közötti időszakban. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők
tekintetében a nők és férfiak száma között nincs jelentős eltérés. Viszont a következő diagram mutatja,
hogy a nők munkahelyen történő elhelyezkedési esélyei növekedtek, a pályakezdő álláskereső férfiak közül
pedig kevesebben találnak munkát. Itt az esélyegyenlőség szempontjából nagyon fontos a megfelelő
képzettség, hiszen ez nagy mértékben befolyásolja, a munkahelyeken történő elhelyezkedésnek a
lehetőségét. Munkahelyek által biztosított betanításokkal, átképzésekkel, továbbképzésekkel, valamint
különböző programokkal ez a helyzet kompenzálható. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők között is
előfordulnak roma származásúak, akiknek nehezebb a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésük
pályakezdőként, az alacsony iskolai végzettségükből eredően.

A diagram alapján jól látható, hogy 2008-ban a pályakezdő álláskeresők száma közül a nők száma volt a
magasabb, ez 2011. évi adatok alapján megváltozott és a pályakezdő férfiak száma emelkedett meg.
A nők hagyományos családellátó szerepe a korábbi évekhez viszonyítva megváltozott, egyre több, egyre
több családban vált az anya is pénzkeresővé ( a gazdasági és anyagi körülményeik alakulásából eredően),
ily módon ma már a család és a munkahely elvárásainak is meg kell felelni. Ehhez viszont elengedhetetlenül
fontos a családbarát munkahelyek megteremtése, az óvodás korú gyermekek elhelyezése szempontjából
az óvodai férőhelyek biztosítása, amely a településen megoldott. Bölcsőde nem működik a településen,
viszont egy egységes óvoda-bölcsödei csoportban lehetőség van 5 év 2 év feletti kisgyermek elhelyezésére,
ezzel is segítve nők esélyegyenlőségét, hogy vissza tudjanak menni dolgozni a munkahelyükre ha a
gyermekük betöltötte a 2. életévét.
A roma származásúak körében még mindig a családellátó szerep tükröződik vissza, és körükben több a
munkanélküli nők száma, mint a férfiaké, és többségük a munkahelyen történő foglalkoztatást a
gyermekneveléssel próbálja meg „kiváltani” . Viszont ebből adódóan a család jövedelmi helyzete
alacsonyabb színvonalon marad, mint azoknál a családoknál ahol mind a két szülő dolgozik, és megteremti
sa 22

ezzel a család megélhetéséhez szükséges anyagi hátteret, gyermekneveléshez szükséges alapvető
feltételeket.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x
lakosság száma
általános iskolát
évesek száma
összesen
végzettek száma
év
összesen

nő

férfi összesen nő

férfi

Összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2001
2536
1349 1187
1980 979 1001
556
21,9%
370
27,4%
186
15,7%
2011 #ÉRTÉK! 1042 1324 #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
A KSH Népszámlálási adatoknál még csak a 2001. évi adatok állnak rendelkezésre, a 2011. évi adatok nem,
ezen adatok 2013. év során kerülnek nyilvánosságra. A korábbi években az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők száma jelentős volt a 15-X évesek körében, e korcsoporthoz tartozó lakosság szám 2536 fő
volt és ehhez képest a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma összesen 556 fő volt, amely
elég magas.
Napjainkban viszont elmondható, hogy az általános iskolai tanulók közül Poroszlón szinte mindenki elvégzi
több-kevesebb sikerrel a 8. évfolyamot, a lakosságszámhoz viszonyított adatokat még nem tudjuk pontosan
elemezni, hiszen hiányoznak hozzá a 2011. évi népszámlálási adatok. Az alacsony iskolai végzettség
megfigyelhető a mélyszegénységben élők, és a roma származásúak között ez főleg az idősebb korosztályt
érintette, a fiatalok már legalább 8 általános iskolát befejezik és többen közülük valamilyen szakmát
próbálnak meg elsajátítani.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, viszont a magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezők sem találnak könnyebben munkát, sok esetben számukra is nehézséget
jelent a munkahelyre történő felvétel lehetősége, mivel a magasabb iskolai végzettséggel, magasabb bért
kell fizetniük a munkáltatóknak.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

Fő
2008
237
2009
283
2010
324
2011
306
2012
227
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
33
13,9%
32
11,3%
36
11,1%
31
10,1%
23
10,1%

8 általános
fő
117
121
147
135
114

%
49,4%
42,8%
45,4%
44,1%
50,2%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
87
36,7%
130
45,9%
141
43,5%
140
45,8%
90
39,6%
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A foglalkoztatásban történő esélyegyenlős megteremtése érdekében nagyon fontos, hogy megfelelő, és
többféle iskolai végzettséggel is rendelkezzenek a munkavállalók, hiszen ezzel minden ember
foglalkoztatáshoz való hozzáférésének esélye növelhető, nem, kor és származásra való tekintet nélkül.

A diagram alapján az elmúlt 5 év vonatkozásában szemlélteti, hogy kevesebb az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkező munkanélküli és több a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező
munkanélküliek száma. Ez annak az eredménye is lehet, hogy többen nem olyan irányban tanultak
tovább, amely iskolai végzettséggel nem a hiány szakmák területén tudnak helyezkedni, illetve a
munkanélküliek többsége jövedelmi helyzetükből eredően nem tud más, messzebb lévő településen
munkát vállalni, hiszen a lakhatási körülményeket nem tudják megoldani, az albérlet és rezsi kifizetése
után nagyon kevés jövedelmük marad megélhetésre, és utazási költségek finanszírozását sem tudják
felvállalni sok esetben.

c)közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatottként az a személy foglalkoztatható, aki
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint munkaviszonyt
létesíthet,kivéve azt aki a 16. életévet nem töltötte be, valamint
- az 1991. évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.
A 2011. évi CVI. törvény rendelkezései határozzák meg, hogy közfoglalkoztatási jogviszony milyen
munkára létesíthető , valamint azt is rögzíti, hogy a közfoglalkoztató lehet: többek között helyi és
nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása.

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

sa 24

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

113

6%

n.a.

n.a.

2011

123

7%

n.a

n.a.

2012

63

3%

n.a.

n.a.

2013

37

0%

n.a.

0%

Forrás: Önkormányzat adatai
Poroszló Községben a közfoglalkoztatás alakulása:
A 2010 . évben a közfoglalkoztatásban résztvevők száma 113 fő volt, a közfoglalkoztatásban résztvevők
aránya az aktív korú lakossághoz képest 6 %.
A közfoglalkoztatásban résztvevők össz. létszámához képest a roma lakosság aránya 47-48 %
között volt ebben az évben.
A 2011. évben a közfoglalkoztatásban résztvevők száma 123 fő volt, a közfoglalkoztatásban résztvevők
aránya az aktív korú lakossághoz képest 7 %.
A közfoglalkoztatásban résztvevők össz. létszámához képest a roma lakosság aránya 36-37 %
között alakult.
A 2012. évben a közfoglalkoztatásban résztvevők száma 63 fő volt, a közfoglalkoztatásban résztvevők
aránya az aktív korú lakossághoz képest 3 %. A közfoglalkoztatásban résztvevők össz. létszámához képest a
roma lakosság aránya 40 -41 % közötti volt.
A Közfoglalkoztatásban résztvevő roma származásúak esetében a százalékos értékek egy megközelítő
adatok, mivel az önkormányzatnak nem állnak pontos számadatok rendelkezésre a roma származásúak
számára vonatkozóan. Az önkormányzat annak érdekében, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező
lakosság életkörülményei, munkaerőpiacra való visszakerülésük javuljon, a jogszabályban előírt feltételek
mellett mindenki számára esélyegyenlőséget biztosít a közérdekű foglalkoztatásban történő részvételre, és
az önkéntes munkavégzésre annak érdekében, hogy a rászorulók egyéb támogatási formák igénybevétele
érdekében megszerezhessék a jogosultságot. Az önkormányzat részéről a közfoglalkoztatás terén nincs
diszkrimináció.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 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 következő táblázat bemutatja Poroszló településen a regisztrált vállalkozások számát, kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek számát, illetve az állami
foglalkoztatásban résztvevők számát nemek szerint felbontva, illetve a kivetett és befizetett iparűzési adó nagyságrendjét, és a foglalkoztatási programokban
(közfoglalkoztatás) résztvevők számát. Az Önkormányzat a Gazdasági Programjában megfogalmazottak alapján az esélyegyenlőség biztosításával segítséget nyújt
a településen új vállalkozások létrehozásához. A foglalkoztatás tekintetében elmondható, hogy az állami szektorban magasabb számban a nők töltik be a
munkahelyek többségét és kevés e területen dolgozó férfiak száma. A településen a helyi iparűzési adót az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza.
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
év

regisztrált
vállalkozások száma a
településen

Kiskereskedelmi
üzletek száma

vendéglátóhelyek
száma

állami szektorban
foglalkoztatottak
száma

kivetett
iparűzési adó

befizetett
iparűzési adó

működő
foglalkoztatási
programok száma
helyben

foglalkoztatási
programokban részt
vevők száma

2008

122

66

13

95(nő)/ 16 (férfi)

10.762.891Ft.-

11.182.048 Ft.-

n.a.

n.a.

2009

252

65

15

108(nő)/13 (férfi)

11.839.900Ft.-

12.918.338Ft.-

n.a.

n.a.

2010

259

58

10

98(nő)/12(férfi)

23.374.400Ft.-

22.320.050Ft.-

1

113

2011

251

57

12

100(nő)/12(férfi)

2.833.100Ft.-

28.491.230Ft.-

1

123

2012

274

48

20

95(nő)/12(férfi)

25.410.200Ft.-

25.950.078Ft.-

1

63

2013

n.a.

48

23

96(nő)/12(férfi)

n.a.

n.a.

1

37

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

27

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés

Legközelebbi
centrum
Megye-székhely
Főváros

elérhetőség
átlagos ideje
autóval
Füzesabony 25
perc

autóbusz
járatpárok száma
munka-napokon
7

28 perc

vonat járatok
átlagos száma
munkanapokon
10

45 perc

10

60 perc

1 óra 34 perc

1

3 óra 15 perc

átlagos utazási
idő autóbusszal

átlagos utazási
idő vonattal

Kerékpár úton való
megközelíthetőség

átlagos utazási
idő kerékpáron

24

2 óra 8 perc

10

1 óra 05 perc

3 óra 53 perc

6

2 óra 40 perc

16 óra 14 perc

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai
A Poroszló településen lévő munkahelyekre a helyben lakók gyalog, kerekpárral és autóval tudnak dolgozni járni, amely naponta nem sok időt vesz igénybe.
A vidékiek a munkába járást tömegközlekedési eszközökkel és autóval egyaránt meg tudják oldani.
A táblázat mutatja, hogy Poroszló településhez közelebb eső nagyobb város : Füzesabony; a megyeszékhely :Eger; és a főváros megközelíthetőségét, amely
alapján megállapítható, hogy mennyi időt vesz igénybe egy-egy utazás munkába járásnál és ehhez milyen tömegközlekedési eszközök állnak rendelkezésre. A
városok kerékpárral történő megközelíthetőségéhez az időpontok csak tájékoztató jellegűek, hiszen ez nem jelentene megoldást munkába járás alkalmával a
munkavállalók részére.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok
van/nincs
fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a településen

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a vonzásközpontban

az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a
településen

az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a
vonzásközpontban

van

van

Felsorolás
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0107,
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0114
(Útirány Egyesület)
képzés elősegítése, és az alábbi
támogatási formák: -Első Munkahely
Garancia Program,
-Vállalkozóvá válás /Önfoglalkoztatás
támogatása,
-Bérköltség támogatása
- munkahelyvédelmi akcióterv
keretében a bérköltséget terhelő
adókból adókedvezmény vehető
igénybe, lakhatási támogatás
(Munkaügyi Központ)

van

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0111

van

-Első Munkahely Garancia Program,
-Vállalkozóvá válás /Önfoglalkoztatás
támogatása,
-Bérköltség támogatása
- munkahelyvédelmi akcióterv
keretében a bérköltséget terhelő
adókból adókedvezmény vehető
igénybe, lakhatási támogatás
(Munkaügyi Központ)

Forrás: helyi adatgyűjtés

A községben a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok, valamint az oktatásból a munkaerőpiacra
való átmenetet megkönnyítő programok az Útirány Egyesület szervezésében működtek és működnek,
pályázatok útján, amelyen szívesen vesznek részt a fiatalok, valamint a település vonzáskörzetében
működnek a táblázatban felsorolt programok.
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3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon részvevő fiatalok száma

év

2008

fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
településen

fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
vonzáskörzetben

az oktatásból a munkaerőpiacra
való átmenetet megkönnyítő
programok a településen

az oktatásból a
munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő
programok a vonzáskörzetben

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

n.a

n.a

n.a

n.a.

n.a.

n.a

n.a

n.a.

n.a

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009

2010

2011
2012

Forrás: helyi adatgyűjtés
A településen nincs adat a foglalkoztatáshoz való hozzáférés helyi potenciáljára vonatkozóan a
programokon résztvevők számáról,ezen adathiány a későbbi felülvizsgálat során kiegészítésre kerül.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek
van/nincs
felnőttképző programok a településen
felnőttképző programok a vonzásközpontban

nincs
van

Felsorolás
nincs
Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi
Központ)

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
településen

nincs

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
vonzásközpontban

van

Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi
Központ)

Helyi foglalkoztatási programok a településen

van

Közcélú foglalkoztatás

n.a.

n.a.

Helyi foglalkoztatási programok a
vonzásközpontban
Forrás: helyi adatgyűjtés

n.a.

30

Füzesabonyi Munkaügyi Központ útján szervezett képzési lehetőségek során a jogosultaknak van
lehetősége felnőttképzési programokban történő részvételre (pl. bolti eladó stb.)

3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon részvevő felnőttek
száma

év

2008

felnőttképző
programok a
településen

felnőttképző
programok a
vonzásközpontban

egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások
a településen

egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások
a vonzáskörzetben

helyi
foglalkoztatási
programok a
településen

helyi foglalkoztatási
programok a
vonzáskörzetben

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4

16

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6

35

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

95

85

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009

2010
2011
2012

Forrás: helyi adatgyűjtés
Poroszlón 2008 és 2009. évben nincs adat arra vonatkozóan, hogy volt-e felnőtt képző program, és hány fő
vett esetleg részt ilyen képzésen.
Poroszló településen a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének érdekében, az Útirány Egyesület által
szervezett a felnőttképző programokon: 2010-ben: 4 férfi és 16 nő vett részt, a következő évben azaz
2011-ben az előző évi adat emelkedet, 6 férfi és 35 nő, majd ezt követően 2012-ben jelentős emelkedés
történt a Programokon résztvevők számában, hiszen a résztvevő férfiak száma 95 főre, a nők száma pedig
85 főre emelkedett.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása
év

mélyszegénységben élők

Romák/cigányok

2008

n.a.

n.a.

2009

n.a.

n.a.

2010

20

11

2011

24

14

2012

3

3
31

2013

1

1

Forrás: helyi adatgyűjtés
Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben a 2010. év 2011. évben és 2012. évben( valamint a
2013. évben is, de ez még csak részleges évközi adat) foglalkoztatott a mélyszegénységben élők és roma
származásúak közül személyeket, igaz ezen létszám foglalkoztatása a 2012. évre jelentős mértékben
csökkent.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, az önkormányzat
arra törekszik, hogy a foglalkoztatás során a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa az
esélyegyenlőséget minden munkavállaló részére a lehetőségeihez mérten.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások
formáit, és a nyújthatóságához szükséges feltételeket is tartalmazzák.
Az álláskeresési támogatás
megállapítására az Flt. 30 §-a rendelkezései az irányadók.
Az álláskeresők részére az álláskeresési segély és az álláskeresési járadék, a munkahelykereséssel
kapcsolatos költségtérítés feltételeit az Flt 32 §-a határozza meg.
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesülők fő
száma
2008
2016
2009
1696
2010
1984
2011
2031
2012
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

22
22
18
3
3

segélyben részesülők %
1,1%
1,3%
0,9%
0,1%
#ÉRTÉK!

A 15-64 év közötti lakónépesség számhoz viszonyítva az álláskeresési segélyben részelők száma 2008 ban
1,1 % , 2009-ben 1,3 %, 2010-ben 0,9 %, majd 2011-ben lecsökkent 0,1 %-ra. A 2012. évi 15-64 év közöttiek
száma a TeiR rendszerben a népszámlálási adatoknál még nem áll rendelkezésre, így az álláskeresési
segélyben részesülők számát nem lehet arányosítani a lakosságszámhoz, viszont ebben az évben is csak 3 fő
volt az álláskeresési segélyben részesülők száma.

A diagram is jól tükrözi a 15-64 évesek számához képest az álláskeresési segélyben részesülők arányát
amely minimális volt a vizsgált években.
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
év

nyilvántartott álláskeresők száma
fő

2008
237
2009
283
2010
324
2011
306
2012
266
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

álláskeresési
járadékra
jogosultak
fő

%

0
36
34
29
31

0,0%
12,7%
10,5%
9,5%
11,7%

A munkanélküliek közül 2008-ban nyilvántartott álláskeresők száma 237 fő volt, az előző táblázat (3.3.1.)
adatai alapján álláskeresési segélyben 22 fő részsült, ez a nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva
9,2 % volt.
A 2009. évben növekedett a nyilvántartott álláskeresők száma, viszont ehhez képest növekedett az
álláskeresési járadékra jogosultak száma is.
A nyilvántartott álláskeresők száma a 2010. évben volt a legmagasabb 324 fő, és az álláskeresési járadékban
részesülők száma 34 fő.
Az álláskeresési járadékra jogosultak száma 2011-ben 306 főre csökkent az előző évi adathoz képest,
szintén csökkent az álláskeresési járadékban részesülők száma is.
A 2012.évi adatokat tekintve nyilvántartott álláskeresők száma jelentősen lecsökkent az előző két évhez
képest, a 266 fő nyilvántartott álláskereső közül álláskeresési járadékra jogosult 31 fő.
A 3.3.2. táblázathoz tartozó diagram 2009 – től 2012-ig mutatja, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül
milyen arányban részesültek álláskeresési járadékban az ellátásra jogosultak.
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

év

rendszeres szociális
segélyben részesülők
fő

15-64 évesek %-ában

Foglalkoztatást
helyettesítő támogatás Azoknak a száma, akik 30 nap
(álláskeresési
munkaviszonyt nem tudtak
támogatás)
igazolni és az FHT jogosultságtól
elesett
munkanélküliek
fő
%-ában

2008 137
6,7
0
2009 55
3,2
0
2010 12
0,6
0
2011 24
1,18
11
2012 7
0,6
183
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

0
0
0
3,5
68

0
0
0
0
7

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

0
0
0
0
0

Poroszló településen a rendszeres szociális segély mértéke változó volt a vizsgált évek alatt, ebben az
ellátásban részesülők száma a 2012. évre jelentős mértékben lecsökkent, természetesen az ellátottak
között lehetnek roma származásúak, de ez nem szerepel nyilvántartott adatként az önkormányzatnál.
A nyilvántartott álláskeresők számához képest ( lásd:3.2.1 táblázat adatai) a rendszeres szociális segélyben
részesülők aránya 2008-ban 57 %; 2009-ben 19 %; 2010-ben 3,7 %; 2011-ben 7,8 %; 2012-ben 3 %, a
százalékos arány évről évre változott.
A nyilvántartott álláskeresők számához képest ( lásd:3.2.1. táblázat adatai) a foglalkoztatási támogatásban
részesülők aránya 2011-ben 3,5 %; a következő azaz a 2012.évben pedig 68%. Tehát megállapítható,
hogy a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) az alacsony jövedelemmel rendelkezők esetében
jelentős mértékben jelen van a településen. A hátrányos célcsoportból a személyek többsége hozzájut
ehhez az ellátási formához. A szociális ellátásoknak e formáját az önkormányzat a jogszabályokban előírtak
alapján egyenlő eséllyel biztosítja az ellátásra jogosultak részére.

Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat, az önkormányzattól aki nem munkavállaló,
vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos helyzetű munkaerő-piaci
helyzetű, aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres,
megélhetést biztosító jövedelemmel.
Rendelkezésre állási támogatást fölváltotta a foglalkozatást helyettesítő támogatás.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeit az 1993. évi III. törvény
35

(továbbiakban az Szt.) határozza meg, amely szerint ezen ellátásra jogosult az a hátrányos munkaerő-pici
helyzetű, aktív korú (tehát 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött )
személy, akinek megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás az aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott
jövedelempótló
ellátás,
tehát
az
aktív
korúak
ellátásának
egy
típusa.
Az adatok elemzésénél figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló támogatásra (BJP), illetve
2011 szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra az a személy jogosult, aki korábban
rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült. Viszont a jogosultságot évente felül kell vizsgálni, és
2012-től csak annak a személynek folyósítható az ellátás, aki jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben 30
nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy a munkaerő-piacon. Ha az ellátást igénylő 30
nap munkaviszonyt egyéb módon nem tud teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál figyelembe kell venni a
30 nap közérdekű önkéntes munkavégzést, amelyre az önkormányzat lehetőséget biztosít mindenki
számára.
A
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás
összege
22.500
Ft/hó.
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 Ebktv. 26. §-a alapján mindenki számára biztosítani kell az egyenlő bánásmódot a lakhatási lehetőségek
kihasználása és a lakáshoz jutás terén. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülnie kell a lakhatást segítő
állami vagy önkormányzati támogatások kedvezményen, vagy kamat támogatások nyújtásakor, illetve az
állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési telkek értékesítésekor vagy bérbeadása
feltételeinek meghatározása, továbbá a használatba vételi és egyéb építési hatósági
engedélyek kiadása során is.
A 2011. áprilisában elfogadott Alaptörvény a lakhatásra vonatkozóan azt fogalmazza meg, hogy
„Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférést mindenki számára biztosítsa.” A lakhatáshoz való jogot az Alaptörvény nem tartalmazza, az
emberhez méltó lakhatás feltételeit államcélként rögzíti.
A lakásfenntartási támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározott ellátás, amely a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás ,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtható.
A támogatás két jogcímen különíthető el: a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeknek
megfelelően normatív, valamint az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó alanyi. Az utóbbi esetben
a jogosultság alapja az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonás, amelyet követően az alanyi jogcím
szerinti lakásfenntartási támogatás megállapítása hivatalból , az ügyfél beavatkozása nélkül történik.
Normatív lakásfenntartási támogatásra azon személyek jogosultak, ahol a háztartás egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 250 %-át és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az önkormányzat a normatív lakásfenntartási
támogatást nyújt a szociálisan rászorulók közül a jogosultak részére a jogszabályban előírt feltételek
mellett, a lakhatással kapcsolatban felmerült kiadásaik csökkentése érdekében, ezzel csökkentve a
lakosság lakhatással kapcsolatos kiadásait. Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság egyéb feltételeit meghatározta önkormányzati rendeletében, amely alapján a kérelem
benyújtója, illetve az ellátásra jogosult köteles rendben tartani a lakókörnyezetét.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre lehet megállapítani.
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a) bérlakás-állomány
Az Önkormányzat nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokkal.
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
év

összes
lakásállomány (db)
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

szociális
lakásállomány
(db)

bérlakás állomány
(db)
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008

1368

1

0

n.a

n.a

n.a.

n.a.

n.a

2009

1378

1

0

n.a

n.a

n.a

n.a.

n.a

2010

1378

1

0

n.a

n.a

n.a

n.a.

n.a

2011

1381

0

0

n.a

n.a

n.a

n.a.

n.a

2012

1381

n.a

n.a.

n.a

n.a

n.a

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Poroszló Község Önkormányzatának nincs bérlakása, szociális lakásállománya, és egyéb lakáscélra használt
nem lakáscélú ingatlanja.
Az összes lakásállományból az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások, illetve az avulás miatt
megszűnt lakások száma 2008. évben 1 lakás; 2009. évben 1 lakás; 2010. évben 1 lakást érintett a
településen. Ez az adati is azt tükrözi, hogy a településen lakók rendelkeznek lakhatást célját szolgáló
ingatlanokkal, lebontásra avulás miatt csak egy –egy lakás került .
b) szociális lakhatás
A településen nincs hajléktalanok otthona , átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. (Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével- ideiglenes
jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények típusai: időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszihiátriai betegek
gondozóháza, szenvedélybetegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli
menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények közül az idősek otthona a Tisza-Mente Mikrotérségi Társulás
keretein belül működik. Az idősek otthonában a napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de
rendszeres fekvőbeteg –gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes , a fentiek szerinti gondozási szükséglettel
rendelkező személy is ellátható, ha ellátására más típusú, ápolást gondozást nyújtó intézményben nincs
lehetőség.
Az intézményben a jogszabályi feltételeknek megfelelően a gondozók ellátják az otthonban lakókat, és
segítik őket az életvitelük során adódó problémáik megoldásában, figyelemmel kísérik állapotukat, nyugodt
és családias környezetet biztosítva számukra, valamint programokkal gazdagítva lehetőséget teremtenek
számukra a kikapcsolódásra (Idősek Napja) és a rendezvényeken történő részvételükre. Ezzel a
társadalomból történő kirekesztődésük érzetét csökkentik, és ezzel leveszik a „terhet” az idős emberek
családtagjainak a válláról, hiszen a munkavállalók nagy része nem tudja megoldani az idős hozzátartozóik
állandó felügyeletét, hiszen a munkahelyen történő távollét ideje alatti sem lehet magukra hagyni a
gondozást igénylő szeretteinket.
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen nincs nyilvántartában egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan.

d) Elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság .
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
év

Feltárt veszélyeztetett lakhatási
helyzetek száma

Hajléktalanok száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

Forrás: önkormányzati adatok
A település nyilvántartásában nem szerepelnek feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek, és hajléktalan
személyek.
e) lakhatást segítő támogatások
Az önkormányzat a településen élő rászoruló lakosság részére normatív alapon lakásfenntartási támogatást
nyújt a jogosultak részére a lakhatással kapcsolatos kiadásaik csökkentése érdekében a jogszabályban
előírt feltételek mellett.

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

160

0

2012

174

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Az Önkormányzat a szociálisan rászorulók részére lakásfenntartási támogatást nyújt a családoknak az
általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik csökkentése érdekében, az 1993. évi III.
törvény és az önkormányzat 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek alapján.
A településen 2011-ben lakásfenntartási támogatásban részesült 160 fő, a lakónépesség számához
viszonyítva a lakásfenntartási támogatásban részesülők aránya 5,8 %. A lakásfenntartási támogatásban
részesülők száma 2012-ben 174 fő, a lakónépesség számhoz nem tudjuk viszonyítani, mivel a 2011. évi
Népszámlálási adatok még nem állnak rendelkezésre a TeIR rendszerben.
A lakhatással kapcsolatos ellátási forma a támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai,
illetve szenvedélybetegek, valamint hajléktalan személyek részére nyújtható ellátás, amely az ellátott
személyek koruk és egészségügyi állapotuknak megfelelően az önálló életvitelüknek a fenntartására
irányul, és ennek elősegítése érdekében biztosít különböző területeket érintő szolgáltatást. Ezen ellátási
forma nem működik jelenleg a településen, hajléktalan személy az önkormányzat nyilvántartásában nem
szerepel.
f) eladósodottság
Az eladósodottság mértékére vonatkozóan az önkormányzatnál nem állnak adatok rendelkezésre, viszont a
célcsoportok szociális helyzetének vizsgálatából eredően elmondható, hogy még ha csak kis mértékben, de
valamilyen szinten jelen van az eladósodottság a településen. Az eladósodottság a településen főként a
közüzemi tartozásoknál jelenik meg (több havi elmaradással) a kifizetetlen villany, áram, gáz számlák
vonatkozásában. Ez a tendencia a településen a munkanélkülieket és az alacsony jövedelemmel
rendelkezőket érinti leginkább.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Poroszló Külterületén Kétútközön 10 lakóingatlan, Kérész út 1 lakóingatlan van. A külterületeken
nagyon kevesen laknak, az e területen élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosított. Kétútközön
élők közösségi közlekedésre MÁV szolgáltatásait vehetik igénybe. Az önkormányzat a tanyagondnoki
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szolgáltatás működtetésével a külterületen élő személyek részére biztosította
a terület
intézményhiányaiból eredő hátrányainak enyhítése érdekében, hogy hozzájuthassanak az alapvető
szükségleteik
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz,
valamint
egyes
alapszolgáltatásokhoz, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás további célja volt az egyéni és közösségi
szintű szükségletek teljesítésének segítése.
A külterületen élők részéről 2012-ben nagyon minimális fő igényelte volna ezen ellátási formát, a
létszámuk a jogszabályban előírt 70 fő alá csökkent, ezért az önkormányzat 2013. január 1-től megszüntette
a tanyagondnoki szolgálat működését a településen. Viszont az önkormányzat továbbra is vállalta, hogy
külterületen lakók igénye alapján heti egy alkalommal biztosítja részükre a közszolgáltatásokhoz, és egyéb
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét (egészségügyi ellátás- háziorvoshoz történő szállítás,
gyógyszer kiváltáshoz gyógyszertárba szállítás, bevásárlás, hivatalban ügyintézés), ezzel megteremtve az
esélyegyenlőséget a külterületeken élők részére.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A településen nincs szegregáció, ezért e szempontból nem lehet vizsgálni az adatokat.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Poroszló településen nincsenek telepek, szegregátumok. A település közműellátottsága szinte 100 %-os,
ivóvíz hálózat, szennyvízhálózat, a gázhálózat kiépítése megtörtént. A lakások közműellátottsága jó,
nagyon kevés ingatlan van, ahol nincs bevezetve az ívóvíz a lakásba, vagy legalább az ingatlanra, bekötés
lehetősége megoldható. A közszolgáltatásokhoz, illetve az egészségügyi ellátáshoz (szakrendelések
kivételével) való hozzáférés is minden lakos részére (kor, nem és származásra való tekintet nélkül) elérhető
a településen.
3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek, szegregátumok száma a
településen:
Telepi lakások száma a településen:
2008

Nincs telep, szegregátum a településen

2009

Nincs telep, szegregátum a településen

2010

Nincs telep, szegregátum a településen

2011

Nincs telep, szegregátum a településen

2012

Nincs telep, szegregátum a településen

2013

Nincs telep, szegregátum a településen

2014

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

2015

n.a.

2016
2017

n.a.
n.a.

Nincs telep, szegregátum a településen

Nincs telep, szegregátum a településen, ezért nincs megközelíthetőség sem.
A
telepek
közelében
lévő
egészségtelen
üzemek,
létesítmények (kérjük, sorolja fel,
Nincs telep, szegregátum a településen
van-e a közelben - és ha igen
milyen távolságra - szeméttelep,
feldolgozó üzem stb.):

Forrás: helyi adatgyűjtés
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b.) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkor megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet,
segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya,egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Poroszló településen nincsenek szegregátumok, így e területre jellemző társadalmi problémák nem azonosíthatóak be konkrétan, és nem lehet adatot
meghatározni a foglalkoztatás, segélyezés és hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan.

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány
komfort nélküli lakások a
belterületen

komfort nélküli lakások a
külterületen

komfort nélküli lakások a nem
szegregált lakóterületeken

komfort nélküli lakások a
szegregált lakóterületeken

száma (db)

0

0

0

0

aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

0

0

0

0

alapozással nem rendelkező
lakások a belterületen

alapozással nem rendelkező
lakások a külterületen

alapozással nem rendelkező lakások
a nem szegregált lakóterületeken

0
0

0
0

0
0

alapozással nem rendelkező
lakások a szegregált
lakóterületeken
0
0

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a
belterületen
0
0

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a
külterületen
0
0

szilárd falazattal nem rendelkező
lakások a nem szegregált
lakóterületeken
0
0

szilárd falazattal nem rendelkező
lakások a szegregált
lakóterületeken
0
0

vezetékes ivóvízzel ellátott
lakások a belterületen

vezetékes ivóvízzel ellátott
lakások a külterületen

száma (db)
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

száma (db)
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

vezetékes ivóvízzel ellátott lakások a vezetékes ivóvízzel ellátott lakások
nem szegregált lakóterületeken
a szegregált lakóterületeken
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száma (db)

0

0

0

0

aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

0

0

0

0

árammal ellátott lakások a
belterületen

árammal ellátott lakások a
külterületen

árammal ellátott lakások a nem
szegregált lakóterületeken

árammal ellátott lakások a
szegregált lakóterületeken

0
0.

0
0

0
0

0
0

vezetékes gázzal ellátott
lakások a belterületen

vezetékes gázzal ellátott
lakások a külterületen

vezetékes gázzal ellátott lakások a
nem szegregált lakóterületeken

vezetékes gázzal ellátott lakások a
szegregált lakóterületeken

0
0

0
0

0
0

0
0

csatornával ellátott lakások a
belterületen

csatornával ellátott lakások
a külterületen

csatornával ellátott lakások a nem
szegregált lakóterületeken

csatornával ellátott lakások a
szegregált lakóterületeken

0
0

0
0

0
0

0
0

száma (db)
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

száma (db)
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

száma (db)
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva (%)

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis

A településen nincsen szegregátum, ezért nem szerepelnek adatok a táblázatban.
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c.) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők
összes fő

férfi

nő

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

2012

0

0

0

0-6-éves

0

0

0

7-14 éves

0

0

0

15-30 éves

0

0

0

31-45 éves
46-64 éves

0
0

0
0

0
0

65< éves

0

0

0

az aktív korúak (15-64 év) közül foglalkoztatott

0

0

0

munkanélküli

0

0

0

Inaktív
eltartott

0
0

0
0

0
0

segélyezettek száma

0

0

0

hátrányos helyzetű gyermekek száma
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
száma

0

0

0

0

0

0

a telepen/szegregátumokban élők
száma és változása

Forrás: Önkormányzati adatok
A településen nincsenek szegregációk, ezért a táblázatban szereplő adatoknál 0 szerepel.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozik az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való
hozzáférés, fogorvosi ellátás és a védőnői feladatok ellátása, valamint a szociális alapszolgáltatási
feladatok biztosítása.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV . törvény, előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet –és település –egészségügyi feladatok körében gondoskodik a
köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, biztosítja a rovarok és rágcsálók irtásáról,
folyamatosan
figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását,
lehetőségeihez mérten problémák esetén saját hatáskörben intézkedik.
Az önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi szintekre vonatkozó
egészségfejlesztési tevékenységekben e célokat támogatja és aktív kezdeményezésekkel él ez irányban.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat, és szakosított
ellátásokat.
Az egészségügyi ellátás mutatója a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőkről szóló táblázat. A
közgyógyellátás: olyan ellátási forma a szociálisan rászorultak részére, amely az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását
célozza. Közgyógyellátási igazolvány 3 jogcímen adható: 1. alanyi jogon, 2. normatív alapon, 3.
méltányossági alapon.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

97

2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

108
110
123
n.a.

A táblázat adatai alapján megfigyelhető, hogy Poroszló, településen növekedett a közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma, amely a lakosság egészségügyi állapotának romlását, illetve a jövedelmi
helyzetének alakulására vezethető vissza. A lakónépesség számához viszonyítva (lásd: 1. számú táblázat) a
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők aránya is növekvő tendenciát mutat az alábbi:
2008. év : 4 %;
2009. év: 3,9%;
2010. év: 4 %;
2011. év: 4,5%
2012..évre vonatkozóan még nem állnak pontos adatok rendelkezésünkre KSH Tstar rendszerben.
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Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz tartozóan a következő táblázat az ápolási díjban részesülők
számát mutatja be a településen.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi támogatás.
Az ápolási díjban részesülők száma
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
ápolási díjban részesítettek
év
száma
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

23
23
22
26
n.a.

Az ápolási díjban részesülők számát tekintve minimális változások vannak a vizsgált években, az ellátottak
száma 2011. évben a legmagasabb 26 fő.
A település lakónépességének számához (lásd.: 1. sz. táblázat) viszonyítva az ápolási díjban részesülők
aránya a következő:
2008. év: 0,81 %,
2009. év: 0,83 %,
2010. év: 0,81 %,
2012. év: 0,95 %.
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Az ápolási díjban részesülők száma évenként változott, a korábbi évek adataihoz képest növekvő
tendenciát mutat, tehát többen szorulnak ápolásra és gondozásra a településen mint, az előző években.
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása már nem az önkormányzat hatásköre 2013.
január 1-től, hanem ezen jogosultság megállapítása a járási hivatal hatáskörébe tartozik.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
Csak felnőttek részére
részére tervezett
év
szervezett háziorvosi
háziorvosi szolgálatok
szolgáltatások száma
száma
2008

2

2009
2
2010
2
2011
2
2012
2
Forrás: TeIR, KSH Tstar

házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok
száma

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Az egészségügy területén érdemes a helyzetelemzés kapcsán az alap és szakellátás területét külön
megvizsgálni, a problémákat föltárni, és ehhez a megoldási javaslatokat átgondolni. Az alapellátási
feladatokhoz tartozik a háziorvosi, védőnői, ápolási, fogászati ellátás.
A településen a felnőttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi szolgálatok száma 2, az egyik körzetben
a háziorovosi feladat ellátása jelenleg helyettesítés útján megoldott. Az orvosi rendelő akadálymentesítése
csak részben megoldott, szükséges az esélyegyenlőség biztosításának érdekében a további
akadálymentesítése, ehhez viszont az önkormányzatnak nincs forrása, ezért e feladat megoldásához a
pályázati lehetőséget kell keresnie.
A településen nincs házi gyermekorvosi szolgáltatás, legközelebb eső település Tiszafüred 12 kilométer,
illetve Füzesabony 25 kilométer ahol gyermekorvosok láthatják el a gyermekeket. A településen nincs
szakellátás, ezért a betegeknek a szakrendelőkben történő ellátás érdekében el kell utazniuk a területileg
illetékes egészségügyi ellátó helyekre többek között Füzesabonyba, Egerbe, Miskolcra, amely sok időt vesz
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igénybe. A fekvőbeteg ellátásra és szakellátásra a településhez legközelebb lévő Egerben található
Markhot Ferenc Kórház és rendelőintézetben van lehetőség.
A beteg emberek főleg az idősebbek az utazással járó körülményeket már elég nehezen tudják elviselni, és
sok esetben nem is vállalják föl, inkább a háziorvos által fölírt gyógyszerek szedését választják
megoldásként.
A fogászati ellátásra lehetőség van a településen működő f fogorvosi rendelőben, ez az ellátás mindenki
számára elérhető. (Rendelő fejlesztése szükséges a betegek megfelelő ellátásának érdekében, az
önkormányzat anyagi lehetőségihez mérten, illetve pályázati úton.)
A településen két védőnői körzet van, az egyik védőnő jelenleg Gyesen van, és a településen a védőnői
feladatokat jelenleg egy nyugdíjas védőnő látja lelkiismeretesen, viszont a két körzet ellátása így nagyon
sok munkát ró egy személyre.
Az önkormányzat már több alkalommal is meghirdette az egyik körzetben a védőnői álláshelyet, de eddig
nem volt rá jelentkező.
Az egészségügyi ellátással kapcsolatban inkább az jelent problémát az egyes célcsoportok (romák,
idősek, fogyatékkal élők) tekintetében, hogy az alacsony jövedelmi helyzetük miatt egy-egy hirtelen fellépő
betegség esetén nem tudják kiváltani a kezeléshez szükséges gyógyszereket.
A célcsoportok tekintetében (roma származásúak,nők, gyerekek, idősek, fogyatékkal élők) nagyon fontosak
a különböző szűrővizsgálatok, hogy a betegségeket korai stádiumában felismerjék, illetve megelőzzék
komolyabb problémák kialakulását. Helyben az önkormányzat ellátja a kötelező feladatait, mindenki
hozzájut a szolgáltatásokhoz.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előzmozdításáról 2003. évi CXXV. tv.. 3 fejezete taglalja az
egyenlő bánásmód követelményének érvényesítési területei között az egészségügyi ellátást.
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a betegségmegelőző programokban, a szűrő
vizsgálatokon való részvétel esetén, a gyógyító megelőző ellátás során, a tartózkodás céljára szolgáló
helyiségek használatánál.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés minden gyermek részére biztosított -kis gyermek
korban védőnő, iskolás korúak esetében a háziorvos kíséri figyelemmel a gyermekek egészségügyi állapotát,
probléma fennállása esetén a megfelelő szakrendelésekre irányítják az érintetteket. A településen
prevenciós és szűrőprogramok csak nagyon kevés alkalommal vannak jelen, ilyen irányú programok
szervezése fontos lenne a település minden lakója részére, hiszen a szűrőprogramok a betegségek korai
felismerését eredményezhetik.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A gyermekeknek az óvodába és iskolába történő bekerülését követően lehetőség van a fejlesztésükre ( IPR
Programok működése) intézményi kereteken belül, illetve amennyiben az intézmény keretein belül nem
tudják a felmerült problémákat megoldani a megfelelő szakemberekhez irányítják a szülőket a gyermekük
fejlődése érdekében.
A gyermekek és a családok életkörülményeinek alakulását követi nyomon a gyermekjóléti szolgálat és a
családsegítő személye, akiknek a segítségét szívesen veszik igénybe egy –egy felmerült probléma
megoldásához.
A gyermekjóléti szolgálat működése, és feladatai a gyermekeknél lévő fejezetben található.
A családsegítés olyan szolgáltatás, amely szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Házi segítségnyújtás során a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítják az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátását, többek között az alapvető gondozási és ápolási
feladatok
elvégzését.
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Intézményi adatok alapján a Házi segítségnyújtásban résztvevők száma: 2009. évben: 13 fő,
2010. évben: 49 fő, a 2011. évben 63 fő, 2012. évben 59 fő, 2013. első negyedévben 62 fő.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetésben az étrend összeállítása során az egészséges táplálkozás szempontjainak figyelembe
vételével történik.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Poroszló településen működik Poroszló Sportegyesület, amely a több korcsoporthoz tatozó futballt kedvelő
játékosok részére biztosít sportolási lehetőséget egy –egy szezonban sok-sok alkalommal.
Az iskolás gyermekek atlétikai versenyeken vesznek részt évente több alkalommal, eltérő eredményeket
produkálva, illetve lehetőség van tömegsport keretében, egy-egy sporttevékenység fejlesztésére és
gyakorlására.
A gyermekek és fiatalok, de a többi korosztály számára nagyon fontos az egészséges
életmódhoz a sportolási tevékenység, valamint egy –egy rendezvény nagyon jó lehetőség arra, hogy a
társadalmi rétegek közötti kirekesztődés hatását csökkentse, hiszen itt több korosztály együttesen jelenik
meg egy-egy sporteseményen. A Sport Egyesület futball mérkőzésein a csapatok tagjai a korcsoportnak
megfelelően, származásukra való tekintet nélkül egyenlő eséllyel vehetnek részt.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Gazdasági Programjában meghatározottak alapján fontosnak tarja a
sporttevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatások biztosítását. Gondoskodik a település sportéletének
helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. Támogatja a település Sport
Egyesületét, valamint segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Poroszló Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférést a jogosultak részére a jogszabályban előírtak alapján mindenki számára egyenlő bánásmód
érvényesülése mellett biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény
és a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete alapján.
Poroszló Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény
(továbbiakban: Szt) alapján megalkotta a 2/2011. (II. 24.) önkormányzat rendeletét.(A rendelet
felülvizsgálata szükséges.)
A rendelt célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza:
a) a helyi önkormányzat által biztosított ellátások formáit, és szervezetét,
b) a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának önkormányzat által meghatározott módját és egyéb
eljárási szabályokat,
c) a szociális ellátásokra való jogosultság tekintetében az ellátások önkormányzat által meghatározott
feltételeit.
A rendeletben a helyi önkormányzat az Szt-ben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetése terhére
egyéb ellátásokat is megállapít.
A szociálisan rászorulók származásukra, nemükre való tekintet nélkül jogosultságuk esetén egyenlő eséllyel
részesülhetnek az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokban, illetve szociális alapszolgáltatásokban.

Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat a Tisza-mente Települési Önkormányzatok
Mikrotérségi Társulása (Rövidített neve: Tisza-mente Mikrotérségi Társulás) keretén belül látja el, a
Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint, ez a Társulás jogutódja a PoroszlóÚjlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményfenntartó Társulásnak.
A Társulás székhelye: Poroszló Község Önkormányzata
3388 Poroszló, Fő út 6.
A társulás alapításának éve: 2008, működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási
területe.
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A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzatok közigazgatási
ellátási területén az Szt. a Gyvt és a Mötv. meghatározása alapján a feladatok ellátása az alábbi
területekre terjed ki:
Szociális alapszolgáltatások: ezen belül
Szociális étkeztetés,
Házi segítségnyújtás,
Családsegítés és
Gyermekjóléti szolgáltatás
A Társulási Megállapodásban foglaltak alapján egyéb önkormányzati feladatok is meghatározásra kerültek.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A Községben nincs hátrányos megkülönböztetés a szociális ellátásokhoz történő hozzáférés tekintetében.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Pozitív diszkrimináció nem működik a településen a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein
belül.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A településen a közösségi élet színterei főképp a rendezvények (iskolai, óvodai sport területén) és az egyes
civil szervezetek által tartott összejövetelek, valamint az Önkormányzat által évente tartandó Falugyűléssel
egybekötött közmeghallgatás, amelyen mindenki elmondhatja a közérdekű kérdéseit, problémáit egyaránt.
a) közösségi élet színterei, fórumai
Magyarország Alaptörvénye XI cikk (1) és (2) bekezdése tartalmazza az alábbiakat: „Minden magyar
állampolgárnak joga van a művelődéshez . Magyarországon ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és
általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető
középfokú, valamint képességi alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az
oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatással biztosítja.”
A Poroszló - Újlőrincfalva- Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája fenntartója
2013. január 1-től az állam lett. Az iskola átadás-átvétel feltételeit a Poroszló Újlőrincfalva Sarud

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6.sz) Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) között létrejött
Megállapodás tartalmazza.
A megállapodás tartalmazza a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvétel feltételeit, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadását, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztását. A településen a
művelődés legfőbb színtere az iskola, ahol a diákok elsajátítják képességeikhez mérten azt a tudást,
amely a későbbi életvitelük alakulása szempontjából elengedhetetlen.
A közösségi élet
megnyilvánulására lehetőség nyílik egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, illetve az óvodai
rendezvények alkalmával is. Közművelődés célját szolgálja még a Művelődési Házban található
Könyvtár, amelyet gyakran látogatnak a település lakói. A korábbi években a közösségi élet színtere a
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Művelődési ház volt, ahol kulturális rendezvényeket és kiállításokat szerveztek, (és szerveznek),
napjainkban több jelentős óvodai és iskolai eseménynek ad helyet, ahol a társadalom minden rétege,
korosztálya megjelenik, és egy-egy ilyen alkalommal lehetőség nyílik a különböző korosztályok közötti
eszmecserére, társadalomból történő kirekesztettség érzésének csökkentésére. A településen a nyári
rendezvények szervezése az önkormányzat tulajdonában lévő Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú
Kft. által történik, amely az esélyegyenlőség figyelembe vételével minden célcsoport számára lehetőséget
ad egy-egy rendezvényen történő színvonalas fellépésre (korra, nemre és származásra való tekintet nélkül).
A közösségi élet fórumai közé tartozik az Önkormányzat Képviselő-testületének Falugyűléssel egybekötött
Közmeghallgatása, amelyen a település minden lakosa elmondhatja véleményét a közérdeket érintő
kérdésekben
és
javaslatokat
tehet
a
felmerült
problémák
megoldására.
Az önkormányzat a Gazdasági Programjában foglaltak alapján figyelmet fordít a közösségi tér biztosítására,
a közművelődési tudományos művészeti tevékenység és a sport támogatására, ehhez meghatározva a
szükséges feladatok ellátását, és e célt szolgáló feladatok feltételeinek javítása érdekében törekszik a
pályázati lehetőségek által történő támogatások igénybe vételére, folyamatosan figyelemmel kíséri a
pályázatokat.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen nem érvényesül a diszkrimináció a különböző társadalmi rétegek tekintetében,
természetesen néha az emberek között előfordulhatnak kisebb konfliktusok, de ezekre kezelésére vannak
megoldások. A település minden lakója számára nagyon fontos az emberi méltóság megőrzése. A
lakosság életvitelét tekintve elmondható, hogy a „békés egymás mellett élés” tendenciája figyelhető meg
a település lakossága között.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A településen a közösségi szolidaritás felmerült problémák kezelése érdekében működőképes, az
összefogás jellemző e tekintetben a falu lakosságára nézve. (Beteg gyermek kezelésére adomány gyűjtés
stb.) Az óvodai rendezvények alkalmával az Alapítványuk részére adományok gyűjtésére kerül sor, melyet a
gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére fordít az intézmény.
Rendezvények alkalmával vállalkozók által történő felajánlások említésre méltóak, önkéntes felajánlások
(üdítők) csökkentik egy-egy rendezvény anyagi kiadásait.
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet által már több alkalommal került sor az EU Élelmiszer segélyprogram
keretén belül élelmiszercsomagok szétosztására a településen a lakosság részére.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szorosan együttműködik az önkormányzattal az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében. Részt vesz az önkormányzat által biztosított önkéntes munka szervezésében
annak érdekében, hogy a rászorulók (munkanélküliek) megszerezhessék a jogosultságot a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás folyósításához. A rászorulók részére az egyes adminisztratív feladatok elvégzéséhez
is segítséget nyújt.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Alacsony életszínvonal, életkörülmények
Munkanélküliség

Roma származásúak minél nagyobb létszámban
történő közfoglalkoztatása
Önkéntes munka lehetőségének biztosítása az
önkormányzat részéről

Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés esélyének
növelése
Etnikai és családi konfliktusok
Roma családok nehéz életkörülményei

Egészségügyi és szűrőprogramok szervezése
Etnikai és családi konfliktusok megelőzése
Adományozás, adomány gyűjtés

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Magyar Országgyűlés (lásd:
1991. LXIV. TÖRÉNY) elfogadta a Gyermekek jogariról szóló ENSZ
EGYEZMÉNYT, (1980. november 20 Nework) majd a 47/2007 V.31. SZÁMU HATÁROZATÁVAL A „ Legyen
jobb a Gyermekeknek” 2007-2032 Nemzeti stratégiát, melynek célja, hogy csökkentse a gyermekek és
családjaik nélkülözését, továbbá javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit Ez minden gyermekre egyenlően
kiterjed. nemcsak a hátrányos helyzetűekre, viszont rájuk nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Gyvt” célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, az önkormányzat
meghatározott ellátásokkal és intézkedéseikkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt
jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.
A gyermekek helyzetéhez kapcsolódó jogszabályok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban Nktv) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)
A köznevelési törvény célja, olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok
harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és
akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén. A
köznevelési rendszer további feladata, hogy erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére képes
állampolgárokat neveljen, akik
össze tudják egyeztetni a magánérdeket a közérdekkel.
A gyermekszegénység általában összefüggésbe hozható a szülők alacsony jövedelmi helyzetével, alacsony
iskolai végzettségükkel, valamint a munkanélküliséggel, megfelelő családi háttér biztosításának hiányával.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
A Gyvt 15. §-ában foglalt pénzbeli és természetbeli ellátások, személyes gondoskodáshoz tartozó
gyermekjóléti alap és szakellátások, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
adatok kezelésére-többek között- az alábbi szervek és személyek jogosultak:
- a gyermek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek (helyi
önkormányzat képviselő-testülete, a települése önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal),
- a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója,
vezetője.
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A település és Magyarország jövőjének alakulása szempontjából nagyon fontos a gyermekek helyzetének
alakulása. Ezért kiemelt jelentőséget kell fordítani a nevelésükre és oktatásukra. A településen elég sok a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek, amint ez a programban található táblázatokban
is látható, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük érdekében ki kell használni minden lehetőséget, és pályázati
forrásokat.
Az állandó népesség korcsoport szerinti felosztását a 2. sz. táblázat és hozzá tartozó diagramok mutatják,
mely alapján elmondható, hogy a 0-14 éves gyermekek száma összesen 423, a 15-17 éves korosztályhoz
tartozó gyermekek száma 96. Az állandó lakosság számához viszonyítva 2011. évben a gyermekek aránya
17- 18 % között van.

A településen a lakosság száma 2012 évben 2959 fő, a 0-18 éves korúak száma 542 fő. A
gyermekvállalás feltételeit egyre kevesebben vállalják a fiatalok közül. A fejlesztésükhöz,
nevelésükhöz szükséges feltételek a kisgyermekek óvodai és iskolába történő bekerülését
követően rendelkezésre állnak a településen, hiszen mind a két intézményben szakmailag felkészült
szakemberek segítik őket a testi épségük, lelki egyensúlyuk figyelemmel kísérése mellett a
képességeik a fejlesztése, tanulás során ismeretiek minél szélesebb körben történő elsajátítása
érdekében.
Gyermekek helyzete a településen 2012. évben:
Az iskolában gyermekvédelmi kedvezményben 181 gyermek részesül, ebből 104 gyermek
halmozottan hátrányos helyzetű.
Az iskolás gyermekek közül 175 gyermek étkezett az iskolában naponta háromszor ingyenesen.
A poroszlói Napsugár Óvodában 111 gyermek járt 5 csoportba.
A hátrányos helyzetű gyermekek száma 73 fő, ebből 40 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
A gyermekek napközbeni háromszori étkeztetése az önkormányzat fenntartása alatt működő
napközi konyhájáról biztosított. Poroszló községben az elmúlt évben nyári gyermekétkeztetés nem
volt.
A településen a Gyermekjóléti Szolgálat kíséri figyelemmel a gyermekek és családok helyzetét, illetve szoros
jelzőrendszer épült ki a korosztályt érintő problémák időben történő feltárására.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek érdekeit védő speciális szociális szolgáltatás., amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi, lelki
egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek
visszahelyezését. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai ellátása során minden lehetséges eszközzel küzd a
gyermekszegénység ellen.

Gondozási létszám alakulása 2012-ben.
Alapellátás:
24 gyermek
Védelembe vétel:
7 gyermek
Ideiglenes hatályú elhelyezés 1 fő, utógondozás nem történt az elmúlt évben.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
Veszélyeztetettség fogalma: olyan- a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, lelki érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolja vagy megakadályozza (Gyvt. 5. §. n)pont).
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 igénybe vételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
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segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat
jegyzője a gyermeket védelembe veszi. (Gyvt. 68. (1) bekezdés).
A gyermekek védelme elsősorban a családban történő nevelkedésükre irányul, valamint célja a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése, és megszüntetése.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni, és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják.

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

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év
alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma

2008

5

3

61

2009

8

1

65

2010

9

1

67

2011

8

2

76

2012

7

1
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

A Gyermekjóléti szolgálatnak nagyon fontos szerepe van a gyermekek életvitelének nyomon követésében, a
gyermekjóléti feladatokat ellátó munkatárs nagyon szoros kapcsolatot tart fenn a gyermekek védelmének
érdekében a településen jól működő jelzőrendszerrel, a jelzőrendszer tagjai: jegyző, védőnő, gyámhivatal,
háziorvos, családsegítő, intézményvezetők, akik munkájuk során találkoznak a gyermekek érintő és
családokban előforduló problémákkal, melyekre a lehető leghamarabb meg kell találni közös összefogással
a megfelelő megoldást.
A veszélyeztetett gyermekek számához képest a védelembe vett gyermekek aránya a vizsgált évek alatt
változó volt ez az arány 8,1 %- és 13,4 % között mozgott. A védelembe vett gyermekek és veszélyeztetett
gyermekek szociális helyzete alacsony színvonalúnak nevezhető, melynek lehetséges okai a szülők
alacsony jövedelmi helyzete, a szülők iskolai képzettségének hiánya, munkanélküliség.
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A településen az elmúlt 5 évet tekintve a gyermekek közül a veszélyeztetett gyermekek száma2011. évben
volt a legmagasabb, védelembe vétel kevés számban fordult elő. A veszélyeztetett gyermekek száma 2012.
évre több, mint 20 fővel csökkent. A védelembe vett gyermekek száma viszont a 2008. évi adatokhoz
képest minimálisan emelkedett 2012. évre vonatkozóan.(Helyi adatgyűjtés)

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A települési önkormányzat jegyzője a jogosult gyermek részére ( Gyvt. 18. §. (1) a)) alapján
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A jogosultság megállapításához a jövedelmi
és vagyoni helyzet vizsgálata szükséges.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének igénybe vételére.
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan
Ebből tartósan
Kiegészítő
beteg
beteg
gyermekvédelmi
fogyatékos
fogyatékos
kedvezményben
gyermekek
gyermekek
részesítettek száma
száma
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

271

3

0

0

8

2009

285

3

0

0

3

2010

306

4

0

0

2

2011

318

5

0

0

0

2012

320

6

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
Az önkormányzat a jogszabályokban előírt feltételek alapján biztosítja a jogosultak részére a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az iskolai tanulmányaikhoz 50 %-os tankönyv
támogatásban részesülnek, amely jelentős mértékben leveszi gondot a szülők válláról, hiszen a beiskolázási
költségek az alacsony jövedelemmel rendelkező családok részére nagy terhet ró több gyermek
beiskolázása esetén.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak , vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
Ennek formái :
- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,
- pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a
kedvezményezett jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll,
- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény

c)gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A települési Önkormányzat már több éven keresztül csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj Programhoz, ezzel megkönnyítve a településen nehézhelyzetben élő gyermekek felsőoktatásban
történő részvételének lehetőségét. Az önkormányzat, és az állam által nyújtott anyagi támogatás
csökkentette a szülők azon kiadásait, amelyekkel a gyermekük felsőoktatásban történő továbbtanulását
finanszírozták. Ez a gyermekek részére adott támogatási forma jelentős segítség a szüleik részére is,
hiszen sok család él alacsony jövedelemből, ahol a gyermekek továbbtanulásához minimális anyagi háttér
áll rendelkezésre.
d) kedvezményes, óvódai és iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

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

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos
mértékű
kedvezményes
étkezésre
jogosultak száma
1-13. évfolyam

2008

58

101

42

188

0

n.a.

2009

54

122

27

187

0

n.a.

2010

60

145

20

193

19

n.a.

2011

64

188

10

199

24

n.a.

2012

60

175

20

201

26

n.a.

Ingyenes
Óvodáztatási
Nyári
tankönyvtámogatásban étkeztetésben
ellátásban
részesülők
részesülők
részesülők
száma
száma
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Az ingyenes és a kedvezményes támogatások köre bővült az elmúlt évekhez képest, többségük a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsághoz kötődik.
Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően a jogosultak részére egyenlős eséllyel biztosítja a
óvodába járó és az általános iskolai tanulók számára az ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetést, az
ingyenes tankönyv ellátást. Az óvodai ellátás tekintetében elmondható, hogy a beírt gyermeklétszámhoz
képest az ingyenes étkezésben résztvevők száma több mint 50 %. Az általános iskolában tanulók
létszámához képest 2012. évi adatok szerint az ingyenes tankönyv ellátásban részesülők aránya száma elég
magas több mint 73,8 %. Ez az adat tükrözi, hogy a rászorulók hozzáférnek a jogosultságuk alapján az
önkormányzat általi kedvezményes óvodai és iskolai juttatásokhoz.
Óvodázatási támogatásban részesülők: HHH gyermekeknek részükre jár az ingyenes étkezés, megilleti
őket. Nincs nyári gyermekétkeztetés jelenleg a településen.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma

év

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
óvodások száma (fő)

Ebből
hátrányos
helyzetű
(fő)

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
általános iskolások
száma (fő)

Magyar
Ebből
Ebből
állampolgársággal
hátrányos
hátrányos
nem rendelkező, 18 év
helyzetű
helyzetű
alatti középiskolások
(fő)
(fő)
száma (fő)

2008

2

2

0

0

0

0.

2009

1

1

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

4

0

0

0

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH
A magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma a településen minimális. Biztosított
részükre a nevelés-oktatás, az egészségügyi ellátás és közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés lehetősége.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nincsen szegregáció, és telepszerű lakókörnyezet, településen élő összes gyermek számára
biztosított az esélyegyenlőség mind az oktatás, lakhatás, egészségügyi alapellátásához való hozzáférés
tekintetében.
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4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek száma

A településen
élő 0-6 éves
gyermekek
száma

Adott
településen
található utazási
idő (perc)

A településen óvodai
ellátásban részesülő
gyermekek száma

Ebből
Összesen szegregátumban
él

0

0

A településen bölcsődei
ellátásban részesülő gyermekek
száma

A településen Biztos Kezdet Gyerekház
szolgáltatásaiban részesülő gyermekek
száma

Összesen

Ebből
szegregátumban
él

Összesen

Ebből
szegregátumban
él

0

0

0

0

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok
A településen nincsen szegregáció, így nincs

a táblázatban lévő adatoknál 0 szerepel.

4.2.2. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete

A településen élő, fogyatékosnak minősített (SNI)
általános iskolás tanulók száma
SNI tanulók ellátásának
települése (helyben vagy más
település ahol tanulnak)

A településen élő általános
iskolás tanulók száma

0

összesen

ebből szegregátumban él

0

0

0

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok

A településen nincs szegregáció, ezért a táblázat a szegregációban, telepszerű lakókörnyzetben élő
gyermekek helyzetéről 0 tartalmaz.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Településünkön működnek a gyermekvédelmi alapellátások.
A településen a hátrányos illetve hátrányos helyzetű gyermekek száma elég magas az óvodai és az
iskolában tanulók létszámához viszonyítva, a fogyatékkal élő gyermekek számáról nincs pontos adat a
településen. A hátrányos , a halmozottan hátrányos, és a fogyatékos gyermekek részére az óvodai nevelés
és az iskolai oktatás során biztosítottak a fejlesztésükhöz szükséges tárgyi feltételek. Az óvoda épülete
teljes mértékben akadálymentesített.

A Vass Lajos Általános Iskola 2011-ben történt felújítása során történt változtatások után minden
fogyatékossággal élő gyermeket fogadni tudnak, a tárgyi feltételek adottak, az épület teljes
mértékben akadálymentesített.
Az általános iskolában nagyon magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, 2003 óta
működtetik az Integrációs Pedagógiai Rendszert (IPR), amely konkrétan a halmozottan hátrányos
helyzetű (továbbiakban: HHH) gyerekek felzárkóztatását szolgálja. Célja a szociokulturális
hátrányok leküzdése, de legalábbis enyhítése.
Az iskola szorosan együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, így a törvényi változásoknak
köszönhetően visszaesett az igazolatlan hiányzások száma.
Az első osztályosok osztályba sorolásánál teljes mértékben figyelembe veszik az arányosság elvét,
igyekeznek azonos összetételű osztályokat létrehozni, az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség
megteremtése érdekében.
Az Iskolában ellátnak sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel (BTMN) küzdő tanulókat is, ehhez a megfelelő szakembereket tudják biztosítani.
Minden évben pályázatot nyújtanak be a HHH hetedik osztályos tanulóknak kiírt Útravaló
pályázatra, amelynek keretében a sikeres továbbtanulásukat szeretnénk elősegíteni érettségit adó
középiskolába.
Az iskola jó kapcsolatot tart fenn a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
Az Útirány Egyesülettel közösen Tanodai foglalkozásokon segítjük a nehezebben tanuló diákokat.
A TÁMOP3.1.4. Európai Uniós program keretében más szervezetekkel közösen megalapították a
Tisza-tavi Térségi Tehetségsegítő Tanácsot (TITE), amelyben a tehetséges fiatalok, gyerekek
segítését tűzték ki célul.
A fenti tevékenységek nagyon fontosak a gyermekek fejlődése érdekében. Az iskola az
esélyegyenlőség megteremtése érdekében szívesen együttműködik az önkormányzattal a
továbbiakban is.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2008

2

50

2009

2

44

2010

2

50

2011

2

48

2012

2

44

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen két védőnői körzet van, a feladatokat jelenleg egy nyugdíjas védőnő látja el a saját
körzetében illetve a másik körzetben helyettesítéssel, ugyanis abban a körzetben lévő védőnő Gyes-en van.
Az önkormányzat már több alkalommal is közzétette a védőnői feladatok ellátására vonatkozó pályázati
felhívását, de sajnos eddig nem volt rá jelentkező. Az egyik körzetben újra meghirdetésre kerül a védőnői
feladatok ellátására szóló állás betöltéséhez készült pályázati kiírás. A védőnő nem csak a gyermekek
helyzetét kíséri figyelemmel a településen, hanem munkája révén közvetlen kapcsolatban áll a családokkal
is, és látja, hogy milyen problémákkal küzdenek. A problémák közül leggyakrabban előforduló problémák,
alacsony jövedelem, munkanélküliség, szülők alulképzettsége, amely kihatással van a gyermekek testi, lelki
fejlődésére egyaránt. A védőnő szorosan együttműködik a gyermekjóléti szolgálat munkatársával, illetve
az háziorvosi szolgálattal, családgondozóval, valamint az önkormányzat és intézményei vezetőivel, és
jelzésekkel él a felmerült problémákkal kapcsolatban az érintettek felé.
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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

2008

0

2716

0

570

2009

0

2762

0

600

2010

0

2744

0

547

2011

0

2567

0

523

2012

0

n.a.

0

n.a.

2013

1

n.a.

n.a.

n.a.

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
A településen nincs házi gyermekorvosi ellátás, a legközelebbi település ahol ilyen ellátást tudnak igénybe
venni Tiszafüred. Ezenkívül a gyermekorvosi ellátás elérhető Füzesabonyban, amely a településtől 25
kilométer és Egerben ,amely 45 kilométer távolságra található Poroszlótól. Probléma a településen a
gyermekorvos hiánya.
A településen 2 háziorvosi praxis közül az egyik ellátása helyettesítés útján van megoldva a településen, a
másik praxist nyugdíjas orvos látja el. A háziorvos által ellátott személyek számához viszonyítva a háziorvos
által ellátott gyermekek aránya a következő: 2008. év: 20 %; 2009. év: 21 %; 2010. év: 19 %; A háziorvos
által ellátott felnőttek aránya 79 % és 81 % között alakult a vizsgált évek alatt.

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
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4.3.3. számú táblázat – Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év

bölcsődék
száma

gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő)

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek száma

bölcsődébe beírt Szociális szempontból felvett gyerekek
száma (munkanélküli szülő, veszélyeztetett
gyermekek száma

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Sajnos a településen nincs bölcsőde, ezért a táblázat soraiban a létszámadatokra
vonatkozóan 0 található, nem relevánsok az adatok. Az óvodában van arra lehetőség,
hogy az egységes óvoda-bölcsödei csoportban 5 fő 2 éves korú kisgyermeket
elhelyezzenek. Az édesanyák részére ezzel esélyegyenlőséget teremtenek, hogy
visszakerülhessenek a munkaerő-piacra mielőtt a gyermekük a három évet betöltené.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

év

családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma

családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0
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2011

0

0

2012

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok
A településen nem működik családi napközi, ezért a fenti táblázat adatai nem relevánsok.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
3

Hány településről járnak be a gyermekek

125

Óvodai férőhelyek száma

5
Óvodai csoportok száma
7.00-17.00

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

3 hét
Fő

Hiányzó létszám

11

0

10

0

0

0

5

0

0

0

Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A gyermekek korai fejlesztésére lehetőség van a településen működő a Napsugár óvodában . Az óvodában
5 csoport működik és az intézménybe járnak Újlőrincfalva településen élő gyermekek is, fejlesztésüket
megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező óvoda-pedagógusok segítik, valamint az önálló életvitelhez
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szükséges ismeretek elsajátításának megkönnyítése érdekében a dajkák is közreműködnek az
óvodapedagógusokkal együtt(cipőfűző megkötése,öltözködés stb.)
d) gyermekjóléti alapellátás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezései megfogalmazzák a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával
kapcsolatos teendőket.
A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony
működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót, elősegítve ezzel a törvény alapelveinek és
céljainak megvalósulását.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes, szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzését, illetve a családból kiemelt gyermek
visszahelyezését. ( 1997. évi XXXI. Tv. 39. § ( 1) ).
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátása a Füzesabonyi Kistérség Nevelési Tanácsadó
Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat- - Gyermekjóléti Intézményegységén keresztül
történt több éven keresztül. Viszont Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása 2013-ban megszűnt.
Az Önkormányzat a Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátását 2013. január 1-től a PoroszlóÚjlőricnfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye jogutódjaként létrejött, a
Tisza-Mente Mikrotérségi Társulás keretén belül oldja meg. A feladatokat továbbra is egy fő látja
el a településen (ugyanazon személy látja el, aki korábban a Füzesabonyi Kistérség Nevelési és
Logopédiai Intézet- Gyermekjóléti Intézményén belül végezte e teendőket.) Ez előnyös a feladat
ellátását tekintve, hiszen a gyerekek, családok már ismerik, és bátran fordulnak problémáikkal
hozzá
a településen.
A gyermekjóléti szolgálat egyik
fontos feladata a gyermekek
veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszerben résztvevők: jegyző,
gyámügyi ügyintéző, pedagógusok, óvodapedagógusok, védőnők, háziorvosok, gyermek és
ifjúságvédelmi felelősök, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelő, magánszemélyek stb
A gyermekjóléti szolgálat feladatai a gyermekek testi, lelki, egészségének családban történő
nevelésének érdekében:
-

A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése.
- Tanácsadás ( egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, nevelési problémák
esetén.)
- Hivatalos ügyek intézésének elősegítése.
- Kérelmek írása, kérelmek kitöltése, továbbítása.
- Közvetítés más intézmények szakemberi felé.
- A gyermek, illetve a szülő tájékoztatása az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről.
- Hatósági beavatkozás kezdeményezése.
- Javaslat készítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére.
- A településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése.
- A gyermekek panaszainak meghallgatása, annak orvoslása érdekében a szükséges
intézkedések megtétele.
- Gondozási-nevelési terv készítése.
- Környezettanulmány készítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele a település minden lakója számára egyenlő eséllyel
igénybe vehető ellátási forma, amelyet önként vehetnek igénybe azon személyek, akik a
gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, hogy a kialakult probléma megszűnjön.
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A jelzőrendszer értesítése alapjáni kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt a Gyermekjóléti Szolgálat.
A Hatóság által kötelező formában is működik az ellátási rendszer.
Az ellátottak körét képezik az alábbi korcsoporthoz tartozók: 0-18 éves korosztály és családjaik,
utógondozás esetén 16-24 éves korosztály, valamint a krízishelyzetben lévő várandós anyák.
A 2012. évben az ellátási területen (helyi adatgyűjtés) a lakosság száma 2959 fő, a lakosság
számhoz viszonyítva 0-18 éves korosztály aránya 18,3 %. ( 542 fő). Nagyon fontos e
korosztálynak a testi, lelki, szellemi fejlődésének a nyomon követése, hiszen ők alkotják a jövő
generációját.
e)gyermekvédelem
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év
alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma

2008

5

3

61

2009

8

1

65

2010

9

1

67

2011

8

2

76

2012

7

1

52

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatgyűjtés

A településen minimális számot képvisel a védelembe vett gyermekek száma az öt év adatait
tekintve 5 és 9 között változott.
A veszélyeztetett gyermekek száma már jóval nagyobb arányt képvisel a településen élő gyermekek
számát tekintve, 2012. évben ez az arány 9,5 %.
A gyermekvédelem szempontjából a veszélyeztetettség fogalmának meghatározása:
„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.”
A gyermekjóléti szolgálat egyik fontos feladata a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és
jelzőrendszer működtetése. A Gyvt. 17. § 3. bekezdésében meghatározott személyek, szolgáltatók,
intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelésének elősegítése. a
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni,
egymást kölcsönösen tájékoztatni
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A gyermekjóléti alapellátásban történő családgondozás önkéntes jellegű. A gyermekkel és családjukkal
végzett szociális munkával – családgondozással a családban jelentkező működési zavarok, problémák,
családi konfliktusok megoldásának elősegítése a cél.
Védelembe vétel meghatározása: Amennyiben a szülő a gyermeke veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével nem tudja megszüntetni, vagy a rendőrség, ügyészség részéről érkezik jelzés, de a
gyermek fejlődése a családban mégis biztosítható, úgy az 1. fokú gyámhatóság a gyermeket védelembe
veszi.
A védelembe vétel 2013. január 1-től az I. fokú gyámhatóság körébe tartozik a Járási Hivatalhoz, amelynek
központja Füzesabony.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízis helyzetben igénybe vehető szolgáltatás a Tisza-mente Mikrotérségi Társulás keretén belül működő
gyermekjóléti szolgálat. (Krízis helyzetben lévő várandós anyák). Átmeneti elhelyezés nem működik a
településen és állandó elhelyezésre sincs lehetőség.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen az egészségfejlesztési, sport, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés esetében
az esélyegyenlőség lehetősége adott minden lakos részére. A nyári rendezvényeken minden állampolgár
részt vehet nemre, korra és származására való tekintet nélkül . Vöröskereszt által szervezett táborban
vehetnek részt a településről hátrányos helyzetű gyermekek. A gyermekeknek a szabadidő hasznos
eltöltésének hiánya vélhetően több korcsoportot is érint, amelyre
délutáni szakkörök, programok
szervezése megoldás lehetne. A fiatal generáció a tevékenysége során közös programokon megismerhetné
az idősebb korosztály előadásai kapcsán a régi hagyományokat., illetve példaképnek tekinthetnék az
időseket,
amely
a
későbbiek
során
életvitelük
alakulására
is
kihatással
lenne.
Nagyon fontos a gyermekek egészséges életmódra nevelése, és ennek érdekében a sporttevékenységekbe
történő bekapcsolódásuk iránti érdeklődés felkeltése, egy-egy ilyen alkalom nagyon jó példa arra, hogy a
generációk közötti korosztályok közötti elszigetelődés esélye csökkenjen. Szabadidős tevékenységek közé
olya programok is beépíthetők amelyekkel a gyermekek ismereti bővülnek a fenti területeken, illetve
biztonságuk érdekében szervezett előadások más sport tevekénységgel összekötve is megrendezhetőek
lennének, ezzel elkerülve a monoton – oktató jellegű szakköröket. (kerékpáros verseny- közlekedési
ismeretek bővítése, biztonságos közlekedéshez szabályok ismertetése.)
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az óvodás ás általános iskolás gyermekek napi háromszori étkeztetését az önkormányzat fenntartásában
működő napközi konyhája által összeállított ételekkel oldják meg.
A gyermekétkeztetés az óvodások részére nyáron megoldott, csak addig szünetel az ellátás, amíg az óvoda
nyáron zárva tart (2-3 hét). A hétvégi és szünidei étkeztetés nincs a településen a nem óvodás korú
gyermekek számára. Az ingyenes tankönyvre jogosultak részesülnek ezen ellátási formában a településen.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A településen nem történt hátrányos megkülönböztetés, és nincs adat arra vonatkozóan, hogy az egyenlő
bánásmód követelménye megsértésre került volna a szolgáltatások nyújtása esetén.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)) az ellátórendszerek keretein belül.
Nincs pozitív diszkrimináció a településen. A jogszabályi előírásoknak megfelelően részesíti az
önkormányzat ellátásokban az arra jogosultakat.
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a kiemelt
figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
- különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok
harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik,
érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos
fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a
köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a
nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
A köznevelési rendszer intézményei közé tartozik az óvoda és az általános iskola, mindkét
intézmény működik a településen.

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
óvodai
feladatellátási
helyek
száma

óvodába
beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

év

3-6 éves korú
gyermekek száma

óvodai gyermekcsoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

2008

89

5

125

1

109

0

2009

73

5

125

1

96

0

2010

72

5

125

1

101

0

2011

75

5

125

1

110

0

2012

n.a.

5

125

1

110

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
A táblázat adatai azt tükrözik, hogy a településen az óvodai férőhelyek száma nincs teljes kapacitásban
kihasználva, a beírt gyermeklétszámok ezt tükrözik. Több óvodás korú gyermek elhelyezésére is
lehetőséget ad az óvodai férőhelyek száma. Az óvodai ellátást igénybevevők száma tekintetében jelentős
mértékben megnövekedett a roma származásúak száma, ezzel a kisgyermekek korai fejlesztésének és
nevelésének lehetőségei biztosítottak a településen e célcsoport tekintetében.

A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos
nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb
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fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.
Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Az óvodák
az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítik el helyi pedagógiai programjukat.
4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele

2012-2013. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

Összesen

Az intézménybe beíratott gyermekek
létszáma

39

19

31

24

0

113

Más településről bejáró gyermekek
létszáma

1

0

1

4

0

6

7

7

8

3

0

25

14

21

20

18

0

73

7

13

8

12

0

40

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.

0

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

székhely

az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma
tagóvoda
Az intézménybe beíratott gyermekek
létszáma
Más településről bejáró gyermekek
létszáma
az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
Az óvodai ellátást igénybe vevőkre vonatkozó 2012. és 2013. évi adatokat tartalmazó táblazatbó kiderül,
hogy a beíratott létszámhoz képes a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 66 %, a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya 35,3 %. 64,6 %.
Az óvodába a 4 és a 6 éves korosztály tekintetében a beírt gyermekek létszámához viszonyítva a
legmagasabb a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma.
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A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát tekintve elmondható, hogy
nem csak a roma származásúak köréből kerülnek ki, de e célcsoportban több a HH és a HHH gyermekek
száma, mint a társadalom más szegmensében. Az óvodai ellátás területén a HH és a HHH gyermekek
fejlesztése megoldható, hiszen ehhez a technikai feltételek biztosítottak az intézmény keretein belül.
Az óvodába járó gyermekek létszámában szerepelnek az Újlőrincfalva településről bejáró gyermekek is.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók száma

általános iskolások
száma

napközis
tanulók száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

133

139

272

79

29,0%

2011/2012

132

166

298

142

47,7%

2012/2013

125

148

273

127

46,5%

tanév

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az oktatásban nagyon fontos a gyermekek tanulmányai sikeréhez az iskolai tanítás után a napköziben
történő tanulási lehetőség biztosítása. Ez által a diákok nap-mint nap fel tudnak készülni a tanítási órákra és
ehhez pedagógusok segítségét vehetik igénybe, hiszen otthon a szülői háttér ehhez sok esetben ehhez
nem elegendő. Vannak olyan családok, ahol igen alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek a szülők, így a
mai fejlődő világ követelményeinek már nem tudnak megfelelni és kellő segítséget nyújtani a gyermekeik
részére a tanuláshoz. A hátrányos helyzetű célcsoportot érintő gyermekek esélyegyenlősége biztosított
nevelés és az oktatás területén.
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása
beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

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

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

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek száma

Csoport 1

12

6

0

5

2

5

Csoport 2

10

0

0

8

3

8

Csoport 3

16

1

12

8

2

8

Csoport 4

20

2

8

9

1

9

Csoport 5

15

3

10

10

3

9

Összesen

73

12

30

40

11

39

A csoportok összlétszámából a 6
évesnél idősebb gyermekek

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

fejlesztő
beíratott
foglalkozásban
halmozottan
részesülő
hátrányos helyzetű
hátrányos helyzetű
gyermekek
gyermekek száma
létszáma

Székhely

Csoport 6
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A csoportok összlétszámából a 7
évesnél idősebb gyermekek (ped.
szakszolgálat véleménnyel)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Csoport 1

0

0

0

0

0

0

Csoport 2
Csoport 3
Csoport 4
Csoport 5
Csoport 6
Összesen
A csoportok összlétszámából a 6
évesnél idősebb gyermekek
A csoportok összlétszámából a 7
évesnél idősebb gyermekek (ped.
szakszolgálat véleménnyel)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tagóvoda

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A településen a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése integrált formában történik a többi csoporttársukkal együtt a
képességeiknek megfelelően, fejlesztésüket, szakmai szempontból jól felkészült pedagógusok segítik, a fejlesztésre szoruló gyermekek között nagyobb arányban

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,fordulnak elő a roma
származású gyermekek, ennek lehetséges oka, a szülők alacsony iskolai végzettsége.
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó
gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami intézményfenntartó
központ feladata.
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- A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő
ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
- A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
- A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-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,
azonos
óvodai
csoportban,
iskolai
osztályban
történhet.
- A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek szükségesek:
a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor
foglalkoztatása,
a
neveléshez
és
oktatáshoz
szükséges
speciális
tanterv,
tankönyv
és
egyéb
segédlet,
- egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az
illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális
tanterv,
tankönyv,
valamint
speciális
gyógyászati
és
technikai
eszközök,
- a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
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
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.
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

8

8

16

0

0

0

1

2011/2012

8

8

16

0

0

0

2

2012/2013

7

8

15

0

0

0

2

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A
gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az
iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
Az általános iskolai osztályokban a tanulók képzése a gyógypedagógiai oktatással együtt történik az
évfolyamokon belül nincsenek külön osztályok a gyógypedagógiai oktatáshoz.

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma

231

Más településről bejáró általános iskolások létszáma

62

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

20

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma

144

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma

77

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A táblázat az általános iskolába járó tanulók létszámát mutatja be olyan bontásban, hogyan alakul a
településre bejáró és eljáró gyermekek létszáma, és ezen létszám közül mennyi a hátrányos helyzetű, és a
halmozottan hátrányos helyzetű diákok száma. A településen az általános iskolás korú gyermekek + a más
településről bejáró általános iskolás gyermekek száma összesen 293 fő, e létszámhoz viszonyítva a
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 75,4 %.
Az általános iskolába járó tanulók létszámának alakulása a bejáró gyermekek figyelembe vételével történt,
Újlőrincfalva településről járnak be gyermekek 1-8. évfolyamon, és Sarud településről pedig a felső
tagozatos tanulók járnak Poroszlóra 5-8 évfolyamon.
A más településről bejáró diákok létszámát évfolyamonkénti bontásban a 4.4.13. sz. táblázat tartalmazza.

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

A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom
hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az
állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a
méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a
fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés
egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.
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4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek

Fő

Hiányzó létszám

Nem szaktanítást végző tanító

12

0

Szaktanítást végző tanítók száma

2

0

Szaktanítást végző tanárok száma

13

0

Gyógypedagógusok létszáma

1

0

Gyermekvédelmi felelős

1

0

Iskolaorvos

1

0

Iskolapszichológus

0

0

Kisegítő személyzet

3

0

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az iskola szakmailag felkészült pedagógusokkal biztosítja a gyermekek oktatását az intézményben az
esélyegyenlőség megteremtése mellett. A fejlesztést igénylő tanulók képzését egy fő gyógypedagógus
alkalmazásával segítik elő.

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben
- a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi,
gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, terapeuta
szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja
- a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése,
- az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció,
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján az értelmi fogyatékossággal élő
tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik.
A településen integrált oktatási forma működik és ez sikeresnek mondható, ezt tükrözi a 8. évfolyamot
eredményesen befejezők számát és százalékos arányát bemutató táblázat is:
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

tanév

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

%

2010/2011

36

100

2011/2012

50

100

2012/2013

46

100

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

Az általános iskolai oktatás tekintetében a 8. évfolyamot minden diáknak sikerült befejeznie, kinek több,
kinek kevesebb sikerrel és a diákok többsége a továbbtanulás mellett döntött, a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül is többségük legalább egy szakma megszerzésére törekszik.

A következő 4.4.13. számú táblázat bemutatja a településen lévő oktatási intézménybe járó tanulók közül
évfolyamonként történő bontásban, a napközis, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és
sajátos nevelési igényű és a magántanulók létszámát, valamint azt, hogy az intézmény milyen létszám
alapján igényel integrációs normatívát.
A fejlesztésre szoruló tanulók fejlesztési lehetőségei adottak az iskola keretén belül, gyógypedagógus
alkalmazásával.
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban
20122013.
tanév

Telephely1
(szükség
HH tanulók
szerint,
Tagozat
Hátrányos
aránya az
töröljön
megLétszám Napközis Bejáró helyzetűek
osztály
vagy
nevezés
létszáma létszámához
szúrjon be
e
viszonyítva
plusz
sorokat)
1.
évfolyam A nappali
25
24
2
18
72%
osztály
1.
#ZÉRÓOSZTÓ
évfolyam B nappali
0
0
0
0
!
osztály
2.
évfolyam A
osztály
2.
évfolyam B
osztály
3.
évfolyam A
osztály
3.
évfolyam B
osztály
4.
évfolyam A

Halmozotta
n hátrányos
helyzetűek
létszáma

HHH tanulók Sajátos
aránya az
nevelési
osztály
igényű
létszámához tanulók
viszonyítva létszáma

SNI
SNI tanulók
tanulók
aránya az
Magánszámából Évismétlők
osztály
tanulók
a hhh
száma
létszámához
száma
tanulók
viszonyítva
száma

7

28%

0

0%

0

0

0

7

0

#ZÉRÓOSZTÓ
!

0

#ZÉRÓOSZTÓ
!

0

0

0

0

nappali

16

15

1

9

56%

6

38%

0

0%

0

0

0

6

nappali

16

15

0

8

50%

5

31%

1

6%

0

0

0

5

nappali

16

14

1

12

75%

6

38%

0

0%

0

0

0

6

nappali

15

13

4

8

53%

4

27%

2

13%

1

0

1

4

nappali

19

14

1

12

63%

5

26%

1

5%

0

0

0

5
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osztály
4.
évfolyam B
osztály

nappali

18

17

1

12

67%

7

39%

0

0%

0

0

0

7

5.
évfolyam A
osztály

nappali

18

2

6

14

78%

10

56%

0

0%

0

1

0

10

nappali

18

3

5

12

67%

7

39%

0

0%

0

0

0

7

nappali

18

4

11

12

67%

5

28%

1

6%

0

0

0

5

nappali

19

3

6

12

63%

10

53%

2

11%

2

0

0

5

nappali

14

1

4

12

86%

7

50%

2

14%

2

1

1

6

nappali

14

1

3

13

93%

8

57%

1

7%

0

0

0

8

nappali

23

1

9

16

70%

9

39%

0

0%

0

0

0

8

nappali

23

0

8

11

48%

8

35%

2

9%

2

0

0

7

272

127

62

181

67%

104

38%

12

4%

7

2

2

96

5.
évfolyam B
osztály
6.
évfolyam A
osztály
6.
évfolyam B
osztály
7.
évfolyam A
osztály
7.
évfolyam B
osztály
8.
évfolyam A
osztály
8.
évfolyam B
osztály
Összesen:
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

Gimnázium (%)

Szakközépiskola
(érettségit adó képzés)
(%)

Szakiskolai képzés (%)

Speciális szakiskola (%)

Nem tanult tovább (%)

tanév

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHösszlétszámon
tanulók
belül
körében

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

2008/2009

34

26

25

0

38

54

0

0

3

18

2009/2010

37

28

7

0

37

57

0

0

5

14

2010/2011

33

30

31

20

25

40

0

0

11

10

2011/2012

24

14

26

28

44

57

0

0

8

14

2012/2013

35

19

30

25

35

56

0

0

0

0

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

4.4.15. táblázat adatai mutatják, hogy a településen élő gyermekek milyen arányban vesznek részt a
középfokú oktatást biztosító intézményekben nappali oktatás keretén belül. A gyermekek többsége
igyekszik valamilyen intézményben továbbtanulni, hol több, hol kevesebb sikert elérve, amely
elengedhetetlenül fontos az életvitelük további alakulásának szempontjából. Hiszen az alacsony iskolai
végzettség meghatározó a munkaerő-piacra történő bekerülés érdekében és az érintett célcsoportok
jövedelmi helyzetének alakulásánál.

4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában

Évfolyamismétlők aránya (%)

Magántanulók aránya (%)

Az előző tanévben 250 óránál
többet hiányzó tanulók aránya
(%)

tanév

összlétszámon HHH-tanulók összlétszámon HHH-tanulók
belül
körében
belül
körében

összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

2008/2009

1

4

3

6

1

5

2009/2010

1

4

1

3

1

2

2010/2011

3

7

1

2

2

5

2011/2012

1

2

3

6

1

3

2012/2013

1

1

1

3

2

4

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A általános iskolai oktatásban az évfolyam ismétlők, a magántanulók, a 250 óránál többet hiányzók
aránya minden évben változott a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében.
Az iskolai hiányzások alakulására nagy mértékben

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok
HH/
HH/
nyári
HHH
Alapfokú
HHH
tábor tanulók művészetoktatás tanulók
létszáma
létszáma

tanév

tanodai
program
létszám

HH/ HHH
tanulók
létszáma

tehetséggondozó
program

HH/ HHH
tanulók
létszáma

2008/2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009/2010

35

30

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2010/2011

48

36

1

12

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A táblázat adatai szemléltetik, hogy működnek a településen a hátrányt kompenzáló programok, tanodai
programok, amelyen jelentős számban vettek részt roma származású tanulók is. A hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 2009/2010 évben 85 %, a 2011. évben 75 % volt a
képzéseken.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Kulturális és egyéb programok hiánya,
Nyári gyermekétkeztetés

Programok, kirándulások, színházlátogatások
szervezése
Gyermekétkeztetés –nyári napközi működése

Gyermekek korai fejlesztése

óvodai ellátás fejlesztése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Amszterdami Szerződés tartalmazza a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó leírást.
A nők esélyegyenlőtlenségének felméréséhez az önkormányzatnak - a fogyatékos célcsoport adataihoz
hasonlóan- nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Az nők és férfiak esélyegyenlőségének vizsgálatához
részletesebb adatok, információk szükségesek az önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns
területeken és témakörökben. A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem könnyű észrevenni.

Előfordul, hogy e célcsoport tagjai- vezetői státuszt betöltők- tiltakoznak az ellen, hogy az otthoni,
munkahelyi, vagy közéleti szférában a nők általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. A
nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja (Munka törvénykönyve stb.) Viszont a
jogszabályok nem írják elő a nők és férfiak közötti társadalmi élet minden területére kiterjedő
egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását és felszámolását sem. A két nem közötti társadalmi
egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom
részéről.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Alaptörvény XV. cikke, amely rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, gazdasági szociális és
kulturális jog tekintetében.,
A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elve az Amszterdami Szerződésben célkitűzésként fogalmazódik
meg, és alapvető közösség elvvé tette a 2. cikk. A 3 cikk (2) bekezdése Közösség feladataként határozza
meg, hogy valamennyi tevékenysége során törekedni kell arra, hogy a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőséget előmozdítsa (ez „gender mainstreming” avagy a nemek közötti egyenlőség általános
érvényesítése formában ismert.)
Az Amszterdami Szerződés további cikkei tartalmazzák a jogalapot a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőség előmozdítására, valamint új, nagy jelentőségű elemeket is bevezetett. A 13. cikk előírja,
hogy a diszkrimináció minden formája ellen küzdeni kell, a 137 és 141 cikk pedig lehetővé teszi, hogy a
foglalkoztatással és a munkavégzéssel kapcsolatos kérdések ne a z EU ne csak az egyenlő díjazás területén
lépjen fel, hanem az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód szélesebb területén is. Ebben a keretben a
141. cikk engedélyezi a pozitív diszkriminációt a nők tekintetében.

A Liszaboni Szerződés is megerősíti a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elvét azáltal, hogy szerepelteti
az Unió értékei és célkitűzései között (Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke és 3. cikkének
(3)bekezdése).
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény 12. §-a fogalmazza meg, hogy a munkaviszonnyal, a
díjazással kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének
megállapításánál figyelembe veendő szempontok: elvégzett munka természete, minősége, mennyisége,
munkakörülmények, szükséges szakképzettség, fizikai, vagy szellemi erőfeszítés, tapasztalat, felelősség,
munkaerő-piaci viszonyok.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 8. §-a
megfogalmazza a közvetlen és közvetett diszkrimináció jelentését.
„Közvetlen megkülönböztetésnek számít az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy, vagy
csoport a törvényben felsorolt kategóriák, (nem, faj, nemzetiség stb.) és egyéb tulajdonsága vagy
jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben
lévő személy vagy csoport részesülhetne”
„Közvetett diszkriminációnak minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő,
látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban
hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport
volt, van, vagy lenne.”
A nők munkaerő-piacra történő bevonását gátolják: a munkahelyi kötelezettségeik és legtöbbször a nők
által végzett családi kötelezettségeik összehangolásának nehézségei . az alacsony iskolai végzettség. A
célcsoport tagjai közül a roma nők, a kisgyermeket nevelő nők , a gyermeküket egyedül nevelő nők,
valamint a 45 év feletti nők vannak inkább hátrányos helyzetben a munkaerő –piacon, ennek oka egyebek
között a társadalom hagyományos családmodelljében keresendő, hiszen még ma is sokan vallják, hogy a
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nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ez a hagyományos családmodell viszont az
utóbbi időben változást mutat, hiszen egyre többen próbálnak meg a nők közül a munkaerő-piacra
visszakerülni, melynek érdekében különböző képzéseket is bevállalnak a Gyes ideje alatt.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x
lakosság száma
általános iskolát
évesek száma
összesen
végzettek száma
év
összesen

nő

férfi összesen nő

férfi

Összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2001
2536
1349 1187
1980 979 1001
556
21,9%
370
27,4%
186
15,7%
2011
2366
1042 1324 #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
A korábbi években az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma jelentős volt a 15-X évesek
körében, e korcsoporthoz tartozó lakosság szám 2536 fő volt és ehhez képest a 8 általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezők száma összesen 556 fő volt, amely elég magas.
Napjainkban viszont elmondható, hogy az általános iskolai tanulók közül Poroszlón szinte mindenki elvégzi
több-kevesebb sikerrel a 8. évfolyamot, a lakosságszámhoz viszonyított adatokat még nem tudjuk pontosan
elemezni, hiszen hiányoznak hozzá a 2011. évi népszámlálási adatok. Az alacsony iskolai végzettség
megfigyelhető a mélyszegénységben élők, és a roma származásúak között ez főleg az idősebb korosztályt
érintette, a fiatalok már legalább 8 általános iskolát befejezik és többen közülük valamilyen szakmát
próbálnak meg elsajátítani.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
felnőttoktatásba
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
n résztvevők
résztvevők
résztvevők
év
összesen
fő

fő

%

fő

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

0

0

gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

%

fő

%

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

A településen nincs felnőttképzési lehetőség középfokú felnőttoktatásra csak más településen van
lehetőség, amelynek az elérhetősége munka mellett nehézséget jelent egy-egy felnőtt számára.
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

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!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
A településen helyben nincs általános iskolai, és középfokú felnőttoktatásra lehetőség, és ezért ilyen
irányú képzettség elsajátítására csak más, nagyobb városokban van lehetőség.
A felnőttek továbbtanulási esélyeit jelentősen befolyásolja a célcsoportokban lévők anyagi helyzete, a
munkahely mellett ez nehezen megoldható feladat, ehhez a munkahelyek támogató hozzáállása szükséges,
illetve partnerek bevonásával lehetne megszervezni, az igényre vonatkozó előzetes felmérésék
elvégzésével.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A családok jövedelmi helyzete is egyre inkább szükségessé teszi, hogy a nők is aktív munkavállalói
feladatokat lássanak el, különböző munkahelyeken történő foglalkoztatás keretein belül. Napjainkban is
vannak olyan szakmák, amelyekben még mindig nagyobb létszámban férfiakat foglalkoztatnak.
A településen a nők foglalkoztatottsága az állami szektorban magasabb arányt képvisel, mint a férfiaké.
(lásd. 3.2.10. táblázat adatai).
A következő táblázat adatai alapján jellemzőbb tendencia, hogy a foglalkoztatott nők száma jóval
magasabb, mint a munkanélküli nők száma.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

Munkavállalási korúak száma

férfiak

nők

2008
964
1052
2009
868
828
2010
957
1027
2011
967
1064
2012
n.a
n.a
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

827
743
813
827
n.a.

952
670
847
898
n.a.

137
125
144
140
127

100
158
180
166
100

A munkavállalási korú nők száma 2009. évi adat kivételével minden évben magasabb a munkavállalási korú
férfiak számánál. A foglalkoztatás tekintetében 2009. évben volt a foglalkozatott nők száma a legkevesebb
670 fő, munkavállalási korú nők számához viszonyítva 80,9 %. A foglalkozatott nők száma 898 főre
emelkedett 2011. évben, amely a munkavállalási korú nők arányát tekintve 84,3 %. A munkavállalási korú
nők foglalkoztatása növekvő tendenciát mutat a településen. A munkavállalási korú férfiak számához
viszonyítva a foglalkozatott férfiak arány 84 és 85 % között változott a vizsgált évek tekintetében, amely
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arra utal, hogy a településen a nők és férfiak foglalkozatásához történő hozzáférésének esélye szinte azonos
mértékű.
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A Munkatörvénykönyve rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, főként a munka díjazásával
kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét is meg kell tartani. A hagyományos családi szerepből
fakadó nemek közti egyenlőtlen feladatmegosztás is vezethet problémákhoz. (A nők részére sokkal
kevesebb idő jut a munka mellett a családdal a szabadidő hasznos eltöltésére).
Hátrányos helyzet a nőknél nem csak a jövedelmek terén, hanem a munkahelyi előmenetel kapcsán is
jelentkezhet, ezt nevezik az úgynevezett üvegplafon szindrómának, bár ez a településen nem jellemző.
Üvegplafon szindróma: a 70 –es évek óta használja a szakirodalom, azon szervezeti sajátosságok
összességére, amelyek megakadályozzák a nőket abban, hogy egy bizonyos szintnél, ami általában
középvezetői feljebb jussanak a vállalati hierarchiában.

b)nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A nők foglalkoztatást segítő és képzési programjai szervezése és lebonyolítása a településen az Útirány
Egyesület által történt, pályázati úton megvalósult programok keretein belül. Közfoglalkoztatásban
vesznek részt a nők a településen.
5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
év

Foglalkoztatást segítő
programok száma

Képzési programok
száma

résztvevők száma

résztvevő nők
száma

2008

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
4
6
21

n.a.
20
56
180

n.a.
16
34
85

2009
n.a.
2010
1
2011
2
2012
2
Forrás: Helyi adatgyűjtés

89

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
8 általánosnál
8
szakiskola/szakmunkásalacsonyabb
gimnázium érettségi főiskola
általános
képző
végzettségű

év

munkanélküli
nők száma

2008

100

33

112

2/49

9

12

3

0

2009
2010
2011
2012

125
121
139
127

22
21
29
23

96
109
127
114

3./6
4/58
4/78
4/53

8
8
8
13

10
10
16
11

2
3
4
1

2
3
2
4

egyetem

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
A nők alacsony iskolai végzettségére vonatkozóan pontos adatok nincsenek az önkormányzatnál, a fenti
táblázat a munkanélküli nők számát és a településen élők iskolai végzettségét mutatja be évenkénti
bontásban. Helyi adatgyűjtés és tapasztalat alapján elmondható, hogy a nők munkanélkülisége nem
mindig vezethető vissza az alacsony iskolai végzettségre. Az alacsony iskolai végzettség inkább a roma nők
esetében magasabb, akiknek a munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyét ez nagyobb mértékben
befolyásolja. A nők közül a mai világban egyre többen vállnak munkavállalóvá, és a fiatal (kisgyermekes
anyukák) közül többen élhetnek a továbbképzések és átképzések lehetőségével a GYES időszaka alatt
annak érdekében, hogy
nagyobb esélyük legyen a munkaerőpiacra történő visszakerülésre.
Munkaerő-piaci esélyegyenlőség alakulását mutatja az alábbi táblázat ország területeire a 2000-2011.
időszakra vonatkozóan, amely elég széles intervallum kereteket tartalmaz, nem csak a nők foglalkoztatására
terjed ki.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A településen elmondható, hogy a foglalkoztatás területén nincsenek jelentős bérkülönbségek a nők és
férfiak között egy-egy munkahelyen belül, ez differenciálás csak a képesítésből eredő bérkülönbségekre
vezethető vissza, ezzel is a nők és férfiak között lévő esélyegyenlőségek, egyenlő bánásmód elve érvényesül
a munkaerő-piacon.
5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés
év

Esetszám

2008

n.a.

2009
n.a.
2010
n.a.
2011
n.a.
2012
n.a.
2017
n.a.
Forrás: Helyi adatgyűjtés
Az önkormányzatnál nem állnak adatok rendelkezésre a nők hátrányos megkülönböztetésére vonatkozóan.
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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.)
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások

év

3 év alatti
gyermekek száma
a településen

2008
2009
2010
2011
2012

működő
bölcsödék
száma

100
99
100
96
88

0
0
0
0
0

bölcsődei férőhelyek
száma
önkormányzati
0
0
0
0
0

egyéb
0
0
0
0
0

működő
családi
napközik
száma

férőhelyek
száma családi
napközikben

férőhelyek
összesen

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
A településen nem működik bölcsőde, illetve családi napközi ezért táblázat ezen adatai a településre nézve
nem értékelhetőek. A nők foglalkozatásához történő hozzáférését viszont jól tükrözi 5.1.1. táblázat, amely
alapján megállapítható, hogy a munkavállalási korúak arányában a férfiak és nők foglalkozatása szinte
azonos mértékű, csekély az eltérés a két nem között, és ez is évenként változó tendenciát mutat.
Az óvodai férőhelyek száma biztosított az ellátást igénylők számára, hiszen az óvodába beírt létszám által
nincs betöltve az összes óvodai férőhelyek száma, az intézményben nem került sor férőhely miatt történő
elutasításra.
A településen a nők esélyegyenlőségét a településen nem bérkülönbségek kérdésének tekintetében kell
elemezni, hanem inkább a munkaerő-piacon történő visszakerülésük lehetőségei vizsgálandók. A családi
felelősségek általában a nőket terhelik, mivel ők látják el a gyermekek és a férfiak körüli háztartsásal járó
teendőket és emellett még munkahelyükön is helyt kell állniuk, így a szabadidős programokra sokkal
kevesebb idő jut részükre.
A településen nincs úgy nevezett családbarát munkahely, és erre való kezdeményezés sem érvényesül
jelenleg. A közintézményekben munkaidő meghatározott, nem rugalmas munkaidő beosztás alapján
történik a foglalkoztatás.
A foglalkoztatás területén a nők számára kedvező hatást eredményezne a 2 X 4 órás foglalkoztatás, így a
gyermekeiket egyedül nevelő nők is könnyebben tudnának visszakerülni a munkaerőpiacra.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

2

100

50

99
100
96
88

50
50
48
44

2009
2
2010
2
2011
2
2012
2
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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A településen két védőnői körzet működik, jelenleg az egyik körzetben foglalkoztatott védőnő Gyes-en van,
és az ő feladatait helyettesítéssel látja el az önkormányzat. A védőnő a településen élő gyermekek sorsát
folyamatosan figyelemmel kíséri, problémák esetén jelzéssel él az érintettek részére a megfelelő
intézkedések megtétele ügyében. Munkája során nem csak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is
kapcsolatban áll, így folyamatos információkkal rendelkezik a családokat érintő helyzetekről. Legfőbb
problémák, amelyek gyermekek helyzetét befolyásolják, a szülők anyagi helyzete, a iskolai végzettségük
hiánya, munkanélküliség. A nők és családok helyzetét gyakran befolyásoló tényező a gyermekvállalás
szempontjából a biztos anyagi háttér megteremtése, illetve a nők munkaerő-piacra történő
visszakerüléséhez az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. A nők helyzetét tekintve még problémaként
említhető az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés esetén, hogy helyben nincsenek szűrővizsgálatok,
ezért más településre kell elutazniuk ezen szolgáltatások igénybe vételéhez.

A diagram alapján megállapítható, hogy a településen az egy védőnőre eső 0-3 éves gyermekek száma
csökkent 2012. évre, kevesebben vállalják a gyermekneveléssel járó felelősséget a fiatalok közül. A nők
életkorát tekintve egyre később vállalnak gyermeket, hiszen a többségük a család tervezéshez szükséges
feltételek megteremtésére törekszik, először iskolát fejezik be, munkát vállalnak és próbálnak karriert
építeni, és megfelelő anyagi hátteret a gyermek neveléshez.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A településen a nőket érő erőszakot, családon belüli erőszakot illetően nem áll hivatalos adat az
önkormányzat rendelkezésére. Ha a településen esetleg ilyen előfordul is családon belül, akkor sem derül
ki, hiszen az ilyen dolgokról nem szívesen beszélnek az érintettek. A családon belüli erőszak
megelőzéséhez nagy mértékben hozzájárul a családsegítő tevékenysége, és a gyermekjóléti szolgálat
működése, illetve kisgyermekes családoknál a védőnő munkája, hiszen a tevékenységük során ők
közvetlenül találkoznak a családokkal és próbálnak a felmerülő problémákra megfelelő megoldást találni.

5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
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év

rendőrök riasztása
családi viszályhoz

tényleges feljelentések
száma

bírósági ítélet

2008

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2009
n.a.
2010
n.a.
2011
n.a.
2012
n.a.
Forrás: Helyi adatgyűjtés

A nőket érintően a családon belüli erőszakra vonatkozóan nem állnak pontos adatok
rendelkezésünkre, viszont nagyon minimális számban, de előfordultak házasság, család, ifjúság és
nemi erkölcs ellen elkövetett bűncselekmények a településen a rendőrség beszámolójában foglalt
adatok alapján az alábbi bontásban:
A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs ellen
Kiskorú veszélyeztetése
Szemérem elleni erőszak
Szeméremsértés
Tartás elmulasztása
A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs ellen: Összesen

2008

2009

1

1

1
2

1
2

2010

2011

2012
1
1

1
1

2

(Forrás: Rendőrség 2012. évi beszámolója)
Az önkormányzat a településen jól működő jelzőrendszerrel (védőnő, jegyző, családsegítő,
gyermekvédelmi felelős, rendőrség) arra törekszik, hogy még ilyen minimális számban se
forduljanak elő a településen a házasságot, családot, ifjúságot érintően a fenti táblázatban felsorolt
bűncselekmények.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
év

önkormányzati
anyaotthon a
településen

önkormányzati
anyaotthon a település
50 km-es körzetében

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a
településen

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a település 50
km-es körzetében

2008

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: Helyi adatgyűjtés

A településen nincs anyaotthon, illetve családok átmeneti otthona. A családok esetében krízishelyzet
megoldására igénybe vehető szolgáltatás a családsegítés, illetve gyermekeket érintő kérdésekben a
gyermekjóléti szolgálat segítsége. Anyaotthon a településhez 70 km-re lévő Gyöngyös városban
található.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

év

Képviselőtestület tagja

Férfi
2008
7
2009
7
2010
7
2011
6
2012
6
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Közgyűlések tagjai

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

5
5
5
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Az Önkormányzatánál a képviselő-testület tagjainak az összetétel a 2008 és 2010 közötti ciklusban az
alábbi: 5 nő és 7 férfi, valamint 2010 októberétől lecsökkent a képviselő-testület létszáma 7 főre összesen
és az össztétele az alábbiak szerint alakult 1 nő és 6 férfi tölti be jelenleg a képviselői pozíciót a településen.
Helyi felmérések alapján az állami szektorban sokkal több a női alkalmazottak létszáma, mint a férfiaké. A
foglalkoztatás nemek szerint az állami szektorban az alábbiak szerint alakult:
2009. év: 108 nő/13 férfi; 2010. év: 98 nő/12 férfi; 2012. év 100 nő/12 férfi; 2012. év: 95 nő/12 férfi; a
2013. évi adatok az év eddigi eltelt időszakára vonatkozó adatokat tartalmazzák.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A településen a nőket érintő társadalmi problémák abból erednek, hogy még most is többen úgy tartják,
hogy a nők szerepe a társadalomban a családi kötelezettséggel járó feladatok teljesítése, viszont ez a szerep
a mai világban már jelentős változásnak indult, hiszen a nők közül egyre többen vállalnak munkát a
munkaerő-piacon, hiszen ez anyagi biztonság megteremtése érdekében nagyon fontos, és a család
életkörülményeinek pozítív alakulásához elengedhetetlen.
A nők alacsony képzettségi szintje
csökkenthető képzések és átképzések segítségével, akár a GYES időszaka alatt is, hiszen ezzel a kismamák
bezártság érzete is jelentős mértékben csökkenhet. A képzéseken elsajátított ismeretekkel tudással pedig
nagyobb
esélyt
kapnak
a
munkaerő-piacra
történő
visszakerülésre.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Alacsony iskolai végzettség

Képzési programokon történő részvétel
lehetőségének biztosítása
„Család-barát munkahely” - munkaidő kezdés
meghatározása

Munkahelyi és – családi teendők összehangolása

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az önkormányzatnak nagyon fontos a településen élő idős emberek helyzete, célja, hogy minden ember
számára méltó körülményeket teremtsen az életviteléhez, és családias baráti légkör alakuljon ki a
különböző célcsoportokhoz tartozó emberek között, valamint számukra is elérhetőek legyenek a
94

közszolgáltatások, az egészségügyi ellátás, a szociális alapellátáshoz való hozzáférés esélye, és a kulturális
tevékenységek is. Az idősek szerepe nagyon fontos a fiatalok számára, hiszen ők lehetnek a gyermekek
példaképei, amely a jövő generációjának fejlődése szempontjából meghatározó lehet. Az idősek és a
fiatalok részére közös programok szervezésével csökkenthető a két korosztály közötti távolság.
A községben működik a Nyugdíjas Klub és Népdalkör, igaz a létszámuk már nagyon minimálisra csökkent,
de aki ambíciót érez magában bármikor csatlakozhat hozzájuk, a jelenlegi tagok szívesen látják köreikben.
Aktívan részt vesznek a rendezvényeken a színvonalas fellépéseikkel gazdagítják, színesebbé teszik a
programokat. Más település által történő felkéréseknek is eleget tesznek lehetőségeikhez mérten,
vezetőjük aktívan részt vesz az e korosztályhoz kapcsolódó Nyugdíjas találkozók, Népdalkörök Kistérségi
Találkozójának szervezésében. Az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a Nyugdíjas
Klub és Népdalkör működését.
A településen egy másik csoport a Sámli Klub, amelynek már nem csak nyugdíjasok a tagjai, szívesen részt
vesznek a településen szervezett kiállításokon, rendezvényeken, amelyeken bemutatják a régi
hagyományokhoz fűződő tevékenységeket. Mivel itt több generáció tagjai jelen vannak ezért csökken a
társadalmi rétegek közötti elszakadás, kirekesztődés esélye.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
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

412
411
378
368
n.a.

585
569
555
546
n.a.

997
980
933
914
#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Poroszló településen a nyugdíjasok aránya a település lakónépességének számához viszonyítva (lásd. 1.
számú táblázat adatait) a vizsgált évek tekintetében 33 -35 % között változott. A településen jelentős
mértékű az egyszemélyes háztartások száma, ahol az egyedülálló emberek nagyobb odafigyelést
igényelnek, hiszen ha vannak is családtagjaik, nem a településen élnek, és ezáltal gyakran segítségre
szorulnak. A szociális alapszolgáltatásokhoz történő hozzáférés esélye mindenki számára biztosított,
igénybe vehetik a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtást, amely során megfelelő szakértelemmel
rendelkező személyek nyújtanak segítséget az önálló életvitelükhöz szükséges a napi teendőik
elvégzésében.
Arra vonatkozóan, hogy a településen lakosságból hányan részesülnek saját jogon, nyugdíjban, vagy
nyugdíjszerű ellátásban az önkormányzatnál nem állnak pontos adatok rendelkezésre.
A településen élő nyugdíjasok többsége alacsony nyugdíjjal rendelkezik, ezen korosztályból elég nagy
számban dolgoztak a mezőgazdaságban, amely annak idején a megélhetőséget, és a biztos jövedelmet
jelentette számukra, viszont a nyugdíjuk alacsony mértéke erre is visszavezethető.
„ Amíg élünk öregszünk” Az, hogy a településen az idősek hogyan élik meg a nyugdíjas évek múlását, az
egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményeiktől, az idősekkel szemben
tanúsított társadalmi magatartástól. Az idős embereknek éppúgy, mint a csecsemőknek szüksége van a
gondoskodásra, az odafigyelésre, megértésre. Nagy türelmet és körültekintő magatartás igényel a velük
való törődés és foglalkozás. A családok fiatal tagjai gyakran kevés időt tudnak eltölteni az idősebb
hozzátartozóikkal, hiszen gyakran távol élnek a szülőktől, és megélhetésük érdekében a munkahelyeken
nem 8 órás munkaidőt, hanem ennél több órát is dolgoznak. Így az idősek ellátásában nagy hangsúlyt
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kapnak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a szociális étkeztetés keretében az idősek részére
helyben házhoz szállítják az ételt a Tisza-Mente Mikrotérségi Társulás Intézmény dolgozói, valamint a házi
segítségnyújtás keretén belül a gondozók jelentős terhet vesznek lel az idős embereknek,valamit
családtagjaik válláról, hiszen vannak olyan idős emberek, akik már az otthonukban a mindennapi önálló
életvitelükhöz szükséges tevékenységek elvégzéséhez is segítségre szorulnak.
A településen fontos, hogy az idős korosztály is bekapcsolódjon a köz és kulturális életbe, e célcsoport
esetében is érvényesüljön az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve az egészségügyi ellátásokhoz, a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésnél, az elmagányosodás esélye minimális szintre csökkenjen, vagy ne
is forduljon elő a községünkben. A településen fontos, hogy az idős emberek biztonságban érezzék
magukat, ehhez szükséges a rendőrség, a polgárőrség fokozott odafigyelése, illetve a civil szervezetek
bevonása.

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
Forrás: TeIR, KSH Tstar

fő
556
576
549
524
n.a.

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
13
10
8
9
n.a.

%
2%
2%
1%
2%
#ÉRTÉK!

A 64. év feletti lakosság számhoz viszonyítva a nappali ellátásban részesülő időskorúak aránya a
településen a 2008. évben volt a legmagasabb 2,3 %, a legalacsonyabb pedig 2010. évben 1,4 %. Ez az
arány azt mutatja, hogy a településen még viszonylag kevés a nappali ellátásban részesülők száma, az idős
emberekről a családtagjaik lehetőségeikhez mérten megpróbálnak gondoskodni.
Az idős személyek fokozott odafigyelést igényelnek a társadalomból történő kirekesztettség megelőzése
érdekében, illetve a közbiztonság érzetük növelése fontos tényező életvitelük alakulását tekintve.
Az idősek bevonása a rendezvények alkalmával nagyon fontos, hiszen ezzel növelhető az aktivitásuk és a
településen a társadalomból történő kirekesztődés hatása jelentős mértékben csökkenthető.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011

1
1
2
2
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2012

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátási formát, akik
szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve
alacsony összegű ellátással rendelkeznek. Az Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat
jegyzője állapítja meg, jogszabályban előírt feltételek alapján.

A településen nagyon kevés embert érint az időskorúak járadéka, 2008 és 2009. évben 1-1 főt, 2010 és
2011. évben pedig 2 fő részesült ebben az ellátási formában.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
A településen nincsenek idősek foglalkoztatására irányuló programok. Az önkormányzat viszont
folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat lehetőségeihez mérten együttműködik a Munkaügyi
Központtal az idősek foglalkoztatást elősegítő programok pályázati úton történő megvalósítása érdekében.

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A nyugdíjazáshoz közelálló álláskereső részére álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár az Flt. 24.
§-a szerint. Az álláskeresési tevékenység feltételeit a Flt. 30 . §-a rögzíti. Az álláskeresési segély feltétele,
hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező esetében az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik és 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, valamint az
álláskeresési járadék időtartamát kimerítette, ezt követően betöltötte a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt,
továbbá rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
A településen idősek, nyugdíjasok foglalkoztatására nem igazán vannak adatok , hiszen az aktív korúak
közüll válnak munkavállalóvá legtöbben a településen. A településen nem állnak konkrét adatok
rendelkezésre foglalkoztatott idősek és nyugdíjasok számára, de helyi tapasztalat alapján elmondható, hogy
viszonylag kevés számban vesznek részt a foglalkoztatás területén e célcsoport tagjai. A magasabb iskolai
végzettséggel körében magasabb a foglalkoztatási arányuk. A helyi idősek foglalkoztatása hasonló
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tendenciát mutat az országoshoz, hiszen elmondható, hogy országos szinten is az 55 év felettiek már nem
igazán tudnak elhelyezkedni, főleg ha alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az alábbi adatok bő
tájékoztatást nyújtanak az 55-64 éves korosztály munkanélküliségre vonatkozóan adatait az ország
különböző területeire kimutatva.

A táblázat adatai alapján megállapítható országos szinten az 55-64 év közöttiek közül a nők és férfiak
foglakoztatási rátája változó volt évenként, a két nem között nem igazán volt jelentős százalék eltérés. A
magasabb iskolai végzettséggel rendelkező 55-64 év közötti népesség közül az egyetemet végzettek
esetében a legmagasabb a foglalkoztatási rátája az azonos korú népességen belül.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A tevékeny időskor egyik megnyilvánulási színtere a településen a Nyugdíjas Klub és Népdalkör aktív
részvétele rendezvényeken, délutáni klubfoglalkozásaik megtartása, valamint a Sámli Klub összejövetelein
történő részvétel lehetőségének biztosítása. A közművelődésre lehetőséget teremt a Művelődési házban
lévő könyvtár, amelyet szívesen látogatnak a település lakói. Az idősebb korosztály számára már néha
problémát jelent az olvasás (látásuk romlása miatt), ezért jó egy probléma megoldási lehetőség a hangos
könyvek bevezetése, valamint az idősek számára a kommunikáció megkönnyítése érdekében számítógép
használattal kapcsolatos képzések megtartása fiatalok bevonásával.
Az idősek részt vehetnek az iskolai és óvodai rendezvényeken, ahol kellemes kikapcsolódási lehetőség várja
őket a gyerekek fellépései által. Az Idősek Otthonában minden évben megrendezésre kerül az Idősek
Napja.
6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (lehetőségek a településen)
Munkaügyi
Önkormányzati
Központ által
Civil
év
támogatott
db
db
db
2008
n.a.
n.a.
n.a.
2009
n.a.
n.a.
n.a.
2010
n.a.
n.a.
n.a.
2011
n.a.
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Egyéb

Összesen

db
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

db
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Az időskorú emberek foglalkoztatására, részükre szervezett programok nem igazán vannak a településen a
továbbiakban ezen lehetőségek feltérképezése szükséges.
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
év

Mozielőadás
látogatása

Színházelőadás
látogatása

alkalom

alkalom

Közművelődési
Múzeumi
Könyvtár
intézmény
Vallásgyakorlás Sportrendezvényen
kiállítás
látogatása rendezvényén templomban
részvétel
megtekintése
részvétel
alkalom
alkalom
alkalom
alkalom
alkalom
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2008

0

0

0

9076

0

60

n.a.

2009

0

0

0

8292

0

60

n.a.

2010

0

0

0

9122

0

60

n.a.

2011

0

0

0

7326

0

60

n.a.

2012

0

0

0

6023

0

60

n.a.

Forrás: Helyi adatgyűjtés
A településen a könyvtár látogatásokban nem csak a rendszeres könyvtár látogatók szerepelnek, hanem az
egy-egy alkalommal a megrendezett kiállításokon résztvevő látogatók számát is tartalmazza a statisztikai
adat, amelyből kiderül, hogy a könyvtár fontos szerepet tölt be a művelődéshez történő hozzáférés
esélyeinek megteremtésénél. A vallásgyakorlás lehetősége biztosított a településen, amely ma már nem
csak az idősebb korosztályhoz kötődik, hiszen számos alkalommal megjelennek a fiatalok és
középkorosztályhoz tartozók is a templomban.
A sportrendezvények számát tekintve nincs pontos adat az önkormányzatnál ez a szám éves szinten olyan
(iskolai sport rendezvényeket is beszámítva) 150 alkalomra tehető, de ez a szám nem csak a településen
megrendezett sporteseményeket tartalmazza. A település sportrendezvényei jelentős részét alkotják a
futball mérkőzések. A településen több éve működik a Sportegyesület, jelenleg 5 utánpótlás csapat

van. A Bozsik programban szerepel az U7, U9 és U11 ill. a Heves Megyei II. osztályban szereplő
U16-os és U19-es csapat . Az utánpótlás csapatokon kívül egy felnőtt csapatunk indult a Heves
Megyei II. osztály Keleti csoportjában. A Bozsik-programban szereplő csapataink minden évben
nagyszerű eredményeket érnek el a pályán és a szülők mellett egyre több nézőt is csalogatnak ki a
pályára. Az önkormányzat minden évben támogatja a Sportegyesület tevékenységét anyagi
lehetőségéhez mérten, illetve a futballpálya karbantartását az öltözők takarítását, valamint a rezsi
költségeket is fizeti. Nyomon követik a pályázati lehetőségeket. Az Egyesület minél további
fennmaradása érdekében szükség van a támogatások, és szponzorok segítségére,
az
intézményekkel, önkormányzattal történő szoros együttműködésre.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
Tartós
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek száma
év
száma
száma
fő
fő
%
fő
237
21
9%
153
2008
283
17
6%
132
2009
324
20
6%
153
2010
306
26
8%
158
2011
227
22
10%
93
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
17
15
17
19
22

%
11%
11%
11%
12%
24%

A regisztrált munkanélküliek számához képest az 55 év feletti munkanélküliek száma a vizsgált évek
vonatkozásában 6-10 % között változott, legmagasabb 2012. évben volt ez az arány.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
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A szociális alapszolgáltatások megszervezése az állam és az önkormányzat feladata. Ezen ellátási forma
biztosításával
segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulók részére
saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból , vagy mentális
állapotukból vagy más okból eredő problémák megoldásában.
Az idősek esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás, családsegítés.
A Tisza-mente Mikrotérségi Társulás keretein belül működik a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
és a családsegítés. Az intézmény keretein belül működik az Idősek Otthona, amely szakosított ellátási forma
azon személyek vehetik igénybe, akikről életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, őket az állapotuknak és helyzetüknek megfelelő
ellátási formában kell gondozni.
E feladat ellátása nem tartozik a kötelező feladatai közé az
önkormányzatnak, viszont a Képviselő-testület fontosnak tartja az idős emberekről történő gondoskodást,
és megtesz annak érdekében mindent, hogy ezen ellátási forma a lehető legtovább tudjon működni a
településen. Hiszen ennek a korosztálynak köszönhető a társadalom fiatalabb nemzedéke, nem szabad
róluk megfeledkezni. Az Idősek Otthonában nem csak a poroszlói lakosok kerülhetnek be, hanem más
települések lakosai is, természetesen a ellátásra vonatkozó feltételek teljesülése mellett. A bentlakásos
intézményben jelenleg 20 fő ellátására van lehetőség, az Otthon korszerűsítése és bővítése szükséges
lenne ahhoz, hogy az ott élő idősek ellátását színvonalas körülmények között tudják biztosítani, hiszen
idősek életében nem mindegy, hogy hogyan élik meg életük hátralévő éveit. Ez a korosztály az, amely
folyamatos törődést igényel, sok türelmet és odafigyelést. Ezt csak áldozatos, és önfeláldozó, valamint
elhivatottságot érző emberek munkájával lehet szebbé és kellemesebbé tenni egy-egy gondozást igénylő
személy részére.
A szociális alapszolgáltatásokat évenkénti bontásban az alábbi számban vettek igénybe a település lakói
intézményi adatok alapján:
Az idősek ellátásához kapcsolódik a több generációt is érintő védőnő, a háziorvos és családsegítő munkája
is, hiszen van olyan család ahol több generáció él együtt és ott nyomon követhető az idősek helyzete a
fiatalok életvitelével együtt.
A családsegítés adatai a településen ellátottak száma nem és korosztályként történő bontásban évenként
az alábbiak szerint alakult :

korosztály (év):
18-34
35-49
50-61
62(felett)

2009. év: 94 alkalom, 35 kliens ellátásban részesült.
nők (fő) :
férfiak (fő) :
2
2
8
6
14
3

korosztály (év):
18-34
35-49
50-61
62(felett)

2010. év: 141 alkalom, 37 kliens ellátásban részesült.
nők (fő) :
férfiak (fő) :
4
2
8
6
14
3

2011 év: 111 alkalom, 35 kliens ellátásban részesült.
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korosztály (év):
18-34
35-49
50-61

nők (fő) :
23
62 (felett)

korosztály (év):
18-34
35-49
50-61
62 (felett)

férfiak (fő) :
10
2

-

2012 év: 87 alkalom, 16 kliens ellátásban részesült.
nők (fő) :
férfiak (fő) :
7
7
2
-

A családsegítés az intézmény által adott adatok alapján a 2012. évben azt mutatja, hogy a családok
helyzete javult, hiszen egyre kevesebben fordultak valamilyen kéréssel és problémával a családsegítő
szolgálathoz.
A rendszeres szociális segélyben részesülőknek együtt kell működniük a családsegítő szolgálattal, az
ellátásra való jogosultságuk érdekében, ha ezt nem teszik meg, akkor csökkenthető, illetve megvonható az
ellátás összege , mert a jogosultsághoz előírt feltételek az önkormányzat rendeletében foglaltaknak
megfelelően nem teljesülnek.
A településen az orvosi rendelőben két háziorvosi körzet működik, az egyik körzethez tartozó háziorvosi
feladatokat helyettesítő orvos megbízásával látja el az önkormányzat
A háziorvos munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri az idősek helyzetét és az idősek otthonában
lévő személyek egészségügyi helyzetét, megbetegedés esetén ellátja őket, vagy megfelelő szakellátás
érdekében beutalja őket szakrendelésekre. Az idősebb emberek részére nem az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés esélye jelent problémát, hanem az egyes szakellátásokra történő utazási idő terjedelme,
valamint alacsony jövedelmük esetén a gyógyszerek kiváltása okozhat még problémát.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek részt vehetnek a kulturális rendezvényeken, illetve látogathatják a könyvtárat, ahol sok érdekes
könyv áll rendelkezésükre az olvasáshoz. Az Önkormányzat és az önkormányzat tulajdonában lévő
Tulajdonában lévő Tisza-tavi Ökocentrum
Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezett rendezvényeken egyenlő bánásmód érvényesülése és az
esélyegyenlőség biztosított minden résztvevő számára. A rendezvényeken mind az idősebb, és fiatal
korosztály produkcióikkal gazdagítják a műsorokat (Népdalkör, óvodások, iskolások fellépései), valamint a
a hagyományőrző és egyéb kiállítások szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vesznek
(nyugdíjasok, Sámli Klub tagjai egyaránt. Egy-egy rendezvény nagyon jó lehetőséget termet a társadalom
különböző rétegeinek összehangolódására, kor, nem és származásra való tekintet nélkül, a társadalomból
történő kirekesztődés esélyét csökkenti. A különböző korosztályok fellépései a közösség a közösségi tér
erősödését eredményezik építő jelleggel.
Szívesen látnák a Nyugdíjas Klub és Népdalkör egy-egy összejövetelén az újabb érdeklődőket, illetve a
Sámli Klub összejövetelein is részt vehetnek a falu idősebb lakói is, ahol több generáció együtt töltheti el a
szabadidejét, egymásnak hasznos információk átadásával, ismereteik bővítésével.

101

c) idősek informatikai jártassága
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága
év

Összes
megkérdezett

fő
2008
n.a.
2009
n.a.
2010
n.a.
2011
n.a.
2012
n.a.
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Számítógépet használni tudók
száma
fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Internetet használni tudók száma
fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Az informatikai jártasságra vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésre az önkormányzatnál, az
adatok felmérése szükséges a további teendők meghatározásához.
A helyi tapasztalat során a településen az idősebb lakosság körében kevesen igazodnak el az informatika
területén. Szükséges lenne az idősebbek részére informatikai tudás elsajátítása érdekében képzések
megtartására, akár még gyermekek is bevezethetnék az informatika világába az idősebbeket. A roma
lakosság részére is szükséges az informatikai ismeretek elsajátítása érdekében képzések tartása. Az
informatikai jártasságukra való adatokról pontos információk nem állnak az önkormányzat rendelkezésére,
ezért nem szerepel a programban az erre vonatkozó táblázat.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó,
következő szakosított és alapellátási formákat: Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás az
ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona, az intézmény működéséhez hiányzó és szükséges forrást az
önkormányzat a lehetőségéhez mérten a saját bevételeinek terhére biztosítja. A képviselő-testület
nagyon fontosnak tartotta és tartja az idősek ellátásáról történő gondoskodást a településen, ezért az
ellátásukhoz szükséges feltételek jobbá tétele érdekében figyelemmel kíséri az Idősek Otthona felújítására,
fejlesztésére vonatkozó pályázatokat.
Az önkormányzat a településen élő idősek részére lehetőséget biztosít a kulturális rendezvényeken történő
részvételre. Továbbá fontosnak tartja az informatikai jártasságuk bővítésére irányuló kezdeményezéseket,
helyi humán erőforrások (informatikai ismeretekkel rendelkező gyermekek, pedagógus) igénybe vételével.
Az idős emberek közbiztonságának érdekében megfelelő kommunikáció biztosításának megteremtése
(figyelem felhívó tárgyú szórólapok) a rendőrség, illetve a polgárőrség tagjai által.
Az idősekhez kapcsolódó programok a településen: Nyári rendezvények keretén belül a nyugdíjasok részére
szervezett Kistérségi Találkozó, az Idősek Otthonában minden évben megrendezésre kerülő Idősek Napja.
Az idősek nappali ellátásában 2009. évben 10 fő, és 2010. évben 11, 68 fő és 2012. évben 11 fő vett
részt, amely az Idősek Otthonában működött. Ezen ellátási forma viszont a 3000 fő alatti településen nem
kötelező feladata az önkormányzatnak, ezért lakosság szám 3000 fő alá csökkenése és finanszírozási
problémák miatt ( feladat alapú finanszírozás) miatt ezen ellátási forma megszüntetésre került a 2012.
évtől kezdődően.
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6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen
év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

Nyugdíjas Klub és Népdalkör összejövetele ( 24 alkalom),
Idősek Napja: 1 alkalom
Nyugdíjas Klub és Népdalkör összejövetele ( 23 alkalom),
2009
Idősek Napja: 1 alkalom
Nyugdíjas Klub és Népdalkör összejövetele ( 20 alkalom),
2010
Sámli Klub összejövetelei (20-25 alkalom), Idősek Napja: 1 alkalom
Nyugdíjas Klub és Népdalkör összejövetele ( 23alkalom)
2011
Sámli Klub összejövetelei (20-25 alkalom) Idősek Napja 1 alkalom
Nyugdíjas Klub és Népdalkör összejövetele ( 23 alkalom)
2012
Sámli Klub összejövetelei (20-25 alkalom) Idősek Napja: 1 alkalom
Forrás: Helyi adatgyűjtés
2008

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Kulturális programok és egyéb programok
szervezése

Rendezvényeken történő részvétel lehetőségének
biztosítása,
Civil szervezetek és önszerveződéssel létrejött
csoportokhoz történő csatlakozás lehetőségének
megteremtése
Informatikai képzések

Informatikai ismeretek hiánya

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
E célcsoport jogai és esélyegyenlőségi biztosítást az 1998. év XXVI. törvény (továbbiakban. Fot)
tartalmazza. A fogyatékos személyek jogaiól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI
törvény2. § (5) bekezdése értelmében „ Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető
jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről
a
nemzetgazdaság
mindenkori
lehetőségeivel
összhangban.
A fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, a fogyatékosság támogatás folyósításának szabályai a
141/2000 (VIII. . Korm. rendelet) rendelkezései rögzítik.
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.
Az egyenlőség és az egyenlőtlenségek kérdése szinte valamennyi személyt érinti ma Magyarországon. A
fogyatékos személyek és családtagjaik viszont a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják,
évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásokat számos tényező hátráltja. Az
Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő eséllyel érvényesülhessenek a
mindennapi életük során- a fizikai és szellemi környezetben, a közlekedési eszközök használata során, a
szociális és egészségügyi ellátások igénybe vételénél, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és
társadalmi élet, valamint a sport és szórakozás területén is. Elsődleges feladatként a minőségi
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közszolgáltatások megteremtése fogalmazódik meg.
Magyarországon a (2001) Népszámlálás adatai szerint 577.000 fogyatékos ember van, az aktív korú
megváltozott munkaképességű személyek száma is elég magas. Az Európai Unióban e populáció mintegy
40 %-a dolgozik, ennél a magyarországi arány jóval kisebb 7-9 % közötti. Ez az arány nagyon alacsony, főleg
a tekintetben, hogy az aktív korú célcsoport tagjai közül 80 -85 % akar és tudna is dolgozni védett, vagy
nyílt munkaerő-piaci körülmények között.
Fogyatékkal élő munkavállaló: aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy elismerten fizikai,
elmebeli vagy pszicholóigai károsodásban szenved.
Hazánk a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdette ki a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet.
Az Egyezmény szerint „ fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszantartó fizikai,
értelmi mentális vagy érzékszeri károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az
adott személy értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt
korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalást.” Az ENSZ
Egyezményben a fogalom meghatározás tágabb kört jelent, mint amit a jelenlegi hazai jogszabályok
kezelnek. Szükségessé vált annak áttekintése, hogy a hazai jogrendszert milyen intézkedéssekkel lehet
közelíteni az ENSZ Egyezményben foglalt fogalom meghatározáshoz, a hatékony és emberközpontú
végrehajtása érdekében
A fogyatékossági ügy legnagyobb sikere, hogy az Országgyűlés 2009. novemberében elfogadta a magyar
jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV törvényt. A jelnyelvi törvény a halláslátássérült (siket, nagyothalló, siketvak) emberek – ún. nyelvi jogainak dekralálása mellett, a hazánkban
működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi szabályozásait is tartalmazza.
A fogyatékosság ügyével kapcsolatban elengedhetetlenül fontos, hogy az államigazgatás területén
kialakuljon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem(csak)
szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját
területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez
szükséges szakmapolitikai lépéseket. A társadalomban mindenki számára világossá kell tenni, hogy a
fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata – ez jelentős anyagi forrásokat felhasználását
jelenti -, ez viszont nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak a liftek, rámpák,
speciális táblák, vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelentik, hanem azt a szemléletet is, amely a
fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti.
A településen a fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére vonatkozóan
az önkormányzatnál nem állnak pontos adatok rendelkezésre. Ez alapján nem lehet pontosan megadni a
fogyatékkal élők arányát a település lakónépességének számához viszonyítva. A fogyatékkal élő emberek
többségére jellemző, hogy nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és ebből próbálják a
megélhetésükhöz szükséges feltételeket megteremteni, amely több esetben problémát jelent.
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
év
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008

83

5

2009
2010
2011

77
71
113

5
3
4

2012

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Megváltozott munkaképességű munkavállaló:
- aki rehabilitációs járadékban részesül;
-aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági, baleseti nyugdíjban, rendszeres
szociális járadékban részesült. (Flt. 57/b §.)
A megváltozott munkaképességűek száma a vizsgált évek tekintetében változó tendenciát mutat, viszont
2011. évben ez a szám jelentősen megnövekedett a korábbi években látható adatokhoz képest, amely azt
tükrözi, hogy a lakosság egészségi állapota romlott. Ezért kiemelt figyelmet érdemel a szűrőprogramokról
történő tájékoztatás, e programok szervezése, amellyel a betegségek megelőzhetők, vagy legalábbis korai
stádiumban felismerhetővé válnak. Az egészségkárosodott személyek részére a szociális ellátásokhoz
történő hozzáférés esélyének növelése.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
A településen nincs fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény, ezért a táblázatban 0 szerepel.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A településen a megváltozott munkaképességűek és egészségkárosodott személyek létszámára az
ellátásban részesülők száma alapján lehet következtetni.
A megváltozott munkaképességű emberek részére egy jövedelem kiegészítési forrás, ha az ellátásuk
mellett néhány órában munkát tudnak vállalni, és ez az életvitelük színvonalát emeli, valamint csökkenti a
társadalomból történő kirekesztődés esélyeit. E célcsoport tagjainak is biztosítani kell az egyenlő bánásmód
és esélyegyenlőség érvényesülését, a társadalom többi rétegét megillető alapvető jogok biztosítását, azok
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érvényesülését.
a)

fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Az Flt 15 §-a szerint a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett
foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató a munkavégzéshez szükséges mértékben
köteles biztosítani a munkahelyi környezet, munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezetért a központi költségvetésből támogatás igényelhető.
Amennyiben a fogyatékos személy foglalkoztatása integrált környezetben nem megvalósítható, úgy
számára a speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell.
A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.
A védett foglalkoztatás legtöbb esetben azért nem valósulhat meg, mert hiányoznak hozzá a technikai
feltételek, illetve a betanításukhoz szükséges szakemberek, mentorok. A fogyatékosok foglalkoztatásával
kapcsolatban érdemes feltérképezni azon munkahelyi lehetőségeket, ahol az álláshelyek betölthetőek
lennének e célcsoporthoz tartozó munkavállalókkal. Valamint kapcsolat keresés-kiépítés és együttműködés
lehetőségének megteremtése olyan szervezettekkel, amelyek e hátrányos helyzetű célcsoportok munkába
állását elősegítik, speciális munkaközvetítő szolgáltatást végeznek.( Salva Vita Alapítvány).
A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékkal élők részére biztosít munkahelyi lehetőséget, bár nem
zárható ki, hogy e foglalkoztatás keretén belül is foglalkoztatás történik a fogyatékosok köréből. A
foglalkoztatók nem tartják nyilván a fogyatékos személyeket, ezért a foglalkoztatásba bevont személyek
száma nem vizsgálható.
Fogyatékkal élő munkavállaló aki: a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert vagy elismerten fizikai,
elmebeli, vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű aki:
rehabilitációs ellátásban részesül,
- aki a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres
szociális járadékban részesült.(Flt. 57/B §.)
Megváltozott munkaképességű munkavállaló az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló,
akinek az egészségi állapota az NRSZ Komplex minősítése alapján 60 % vagy kisebb mértékű (azaz az
egészségkárosodása eléri a 40 %-ot.
7.1.3. táblázat - Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban
Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők száma az
alkalmazók szerinti megoszlásban
Közszférában
foglalkozatott (pl.
önkormányzat,
kormányhivatal,
állami vagy
önkormányzati
fenntartású
intézmény)

Non profit
szervezet

Gazdasági vállalkozás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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n.a.

n.a.

n.a.

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma

n.a.

n.a.

n.a.

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő
fogyatékos személyek száma

n.a.

n.a.

n.a.

Szociális foglalkozatásban
alkalmazottak

fejlesztő-felkészítésben
résztvevők száma

munka rehabilitációban
foglalkoztatottak száma
Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével
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A településen a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására van lehetőség a Főkefe Nonporfit Kft.
(Budapest, Laky Adolf u. 41-49.) poroszlói részlegénél k, ahol összesen 52 fő dolgozik ( nem csak poroszlói
lakosok), a jogszabályban előírt feltételek mellett. A munkáltató a rehabilitációs akkreditációs eljárás és
követelményrendszer szabályairól szóló a 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján határozta meg a
foglalkozás rehabilitációs programját. A foglalkoztató két típusú foglalkoztatást végez: tranzit és tartós
foglalkoztatást. A telephelyen többségében 6 órában dolgoznak, van 6 fő (ellátatlan) aki segítőként van
alkalmazva, ugyanis az NRSZH minősítése alapján az egészségkárosodása nem éri el a 40 %-ot.
A Társaság tevékenysége árutermelés és bérmunka. A foglalkoztatás során ami problémát jelent, hogy a
megváltozott munkaképességű emberek számára nehéz az úgynevezett „napi norma” meghatározása,
hiszen esetükben a betegségükből eredően az egészségi állapotuk napról napra változhat. Mivel
bérmunkában is dolgoznak, ezért a teljesítmény nagyon fontos, de ennek teljesítése nagyon nehéz feladat
a foglalkoztatottak számára, akik néha még erejükön felül is megpróbálnak megfelelő teljesítményt
nyújtani, ahhoz, hogy a részükre meghatározott normaszámot elérjék. A cégnél foglalkoztatott dolgozók
igazán dolgozni akarnak, de
a teljesítményük az egészségi állapotuk alakulásától függ.
A munkahely teljes mértékben akadálymentesített, viszont a fejlesztés
szükséges lenne.
A foglalkoztatottak képzése: képzési program keretén belül a TÁMOP 5.3.8-11/A1 kódszámú
„Rehabilitáció- Érték- Változás (RÉV).
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci
helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modell
program.”
A fogyatékos személyeknek alacsony a foglalkoztatási arányuk Magyarországon, képzettségükre
vonatkozóan nem állnak adatok rendelkezésre.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A fogyatékos, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása gondos odafigyelést igényel,
hiszen az egészégi állapotuktól függően tudják csak elvégezni a rájuk bízott tevékenységeket. Sajnos e
célcsoport tagjai a munkaerő-piacon hátrányban vannak azon munkavállalókkal szemben, akik egészségi
állapotukból eredően nagyobb energiával, lendülettel, tudnak egy egy munkavégzéshez kapcsolódó
tevékenységet elvégezni.
Viszont e célcsoport tagjai is a társadalom teljes értékű tagjai, és ennek érvényesülése érdekében meg kell
találni számukra azon lehetőségeket, amellyel az egyelő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítható. A
foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés egyik oka lehet, hogy fogyatékkal élők, megváltozott
munkaképességűek nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel, ezért e hátrány leküzdése szakmai
képzések indításával, megfelelő szakemberek bevonásával csökkenthető.
A fogyatékos személyek foglalkoztatása több esetben fizikai akadályba ütközik, nincs akadálymentesítés
(rámpa kiépítés hiányzik stb.), de ezek a hiányosságok nem csak e célcsoportot érintik, hanem más
célcsoportot is (kisgyermekes anyukák, idősek). Fontos e területen a célpályázatok felkutatása, és az
akadálymentesítés rövid, közép és hosszú távú terveinek elkészítése, valamint pályázati úton történő
megvalósítása, ennek érdekében megfelelő szakemberek bevonása.
A településen élő fogyatékos személyek foglalkoztatása nem csak munkahelyen történhet, ennek
érdekében felmérést kell készíteni a községben élő fogyatékos személyek számáról, akik esetleg
otthonukban is tudnának munkavégzést folytatni.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Az önkormányzat a fogyatékkal élők részére is lehetőséget biztosít a kulturális programokon történő
részvételre. A község honlapjának akadálymentesítését beépíti az intézkedési tervébe, hogy a látás
sérültek is hozzájuthassanak a
települést érintő közérdekű információkhoz, a településen lévő
szolgáltatásokról történő információkat megismerhessék, valamint a településen lévő programokról
tájékozódhassanak.
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Az önkormányzat a Mikrotérségi Társulás keretén belül a településen fogyatékkal élők közül az igénylők
részére lehetőséget teremt a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés biztosítására.
Fogyatékos személyek részére saját lakó környeztükben tud segítséget nyújtani alapszolgáltatás formájában
támogató szolgálat, ez a szolgáltatási forma nem működik a településen. A támogató szolgálat a
különböző közösségi és szabadidős szolgáltatások elérésében- (mind szállítás, mind kommunikáció,
szintjén) ad támogatást, emellett az igénybevevő környezetében lakásra nyújt fejlesztést, gondozást, segíti
az önálló életvitelt, támogatja az önérdek érvényesítést. Felmérések készíthetőek annak érdekében, hogy
van-e igény ilyen jellegű szolgáltatás létrehozására a településen.
A településen fogyatékkal élő személyek önálló életvitelét támogató helyi - állami, önkormányzati, egyházi
– intézmények nincsenek, a családsegítés a Tisza-mente Mikrotérségi Társulás keretein belül működik,
viszont arról nincs nyilvántartás, hogy a munkájuk során hány fogyatékos személy részére nyújtottak
segítséget. A családsegítő tevékenységhez kapcsolódóan az idősek célcsoportnál találhatók a családsegítés
adatai, de ez csak nem és korcsoport szerinti bontásban szerepel a Programban ( lásd: 6.3. a.) pontja).
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek részére jogszabályok alapján a következő ellátási formák biztosíthatók:
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 állapotából eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. A Fot.
meghatározza
a
fogyatékossági
támogatásra
jogosultak
körét.
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
egészségkárosodásban szenvedett, és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg,
rokkantsági járadékra jogosult. A rokkantsági járadékot a fenti bekezdésben említett feltételek megléte
esetén legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18.
életévét betöltötte. A rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alapján a nyugdíjfolyósító Igazgatóság
állapítja meg.
Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési
kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult. .
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az alábbi személy jogosult:
1. aki közlekedőképességében súlyosan mozgáskorlátozott,
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 gyengén látónak, mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának minősül.
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás.
Étkeztetés: az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetésről kell gondoskodni, akik az önmagunk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg
nem képesek biztosítani, különösen: koruk; egészségi állapotuk; fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük;
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait az
önkormányzat rendeletben határozza meg.
Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátását.
Családsegítés: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára e helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, és szociális helyzetük
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miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek céljából
nyújtott ellátás.
Támogató szolgáltatás: Célja, a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett
a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Támogató szolgáltatás nem működik jelenleg a
településen a fogyatékos személyek részére.
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon.
Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek részére a pénzbeli és természetbeni ellátásokat a
jogszabályokban előírt feltételek alapján biztosítja.
Poroszló Község Önkormányzatának 2/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi ellátási
formákat biztosítja a fogyatékos személyek részére a rendeletében meghatározott feltételek mellett:
- legalább egyszeri napi meleg étel biztosítása igény esetén, rendeletben foglalt feltételek szerint,
- házi segítségnyújtás olyan ellátási forma, amely keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére
saját lakó környeztében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást ( házi
segítségnyújtás), családsegítés.
7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás

Fogyatékos személyek száma

Időskorúak járadéka

0

Aktív korúak ellátása

0

Rendszeres szociális segély

1

Lakásfenntartási támogatás

n.a.

Ápolási díj

1

Temetési segély

0

Átmeneti segély

1

Természetbeni ellátás

n.a.

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

n.a.

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.
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Adósságkezelési szolgáltatás
Energia felhasználási támogatás

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások
Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék

n.a.
n.a.
na.
n.a.
n.a.
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Személygépkocsi átalakítási támogatás
Közlekedési kedvezmény
Személygépkocsi szerzési kedvezmény
Parkolási igazolvány

0
0
0
0

Forrás: helyi adatgyűjtés
A helyi önkormányzatnál nem igazán állnak adatok rendelkezésre a településen a fogyatékos személyek
számáról, a pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásánál a szociális rászorultság az
elsődleges szempont. Az egyes ellátási formák esetében kérnek orvosi igazolást az igénylőtől, de itt az
ápolási és gondozási szükséglet mértéke a fontos (bentlakásos intézménybe történő elhelyezés), nem
pedig a diagnózis, vagy a fogyatékosság mértéke.
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7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások
Állami/önkormányzati

Egyházi

Civil

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
falugondnoki vagy
tanyagondnoki
szolgáltatás

n.a.

n.a.

étkeztetés

n.a.

n.a. n.a.

házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

támogató szolgáltatás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

nappali ellátás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

közösségi ellátás
szenvedélybetegek
részére
közösségi ellátás
pszichiátriai betegek
részére

n.a. n.a.

Forrás: helyi adatgyűjtés
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, melynek fogalma az
utóbbi évtizedekben teljesen új tartalmat nyert. Most már nem csak az épületek akadálymentesítésére kell
gondolunk e célcsoporthoz kapcsolódóan, ugyanis valamennyi fogyatékossági ághoz tartozó személy
(hallássérült, látássérült, mozgásszervi sérült, értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan
fogyatékos emberek)- speciális szükségleteinek figyelembe vételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz
az egyenlő esély és hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök telepítését jelenti, amely
lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás-hallás, vagy értelmi
fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató
füzetek stb.) Tehát a kulcs az akadálymentesítésnél, hogy ma már nem csak az épületek
akadálymentesítéséről beszélünk. Nagyon fontos az, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes
tervezés módszere, melynek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a
közszolgáltatásokig mindent úgy kellene tervezni, hogy már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő
esélyű hozzáférés követelményének, hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia, és pénz ráfordításávalutólag akadálymentesíteni.
A Fot. paragrafusainak több bekezdése is foglalkozik a a fogyatékkal élők jogainak biztosításával és nevesíti
azon területeket, amelyekre kiemelt figyelmet kell fordítani az akadálymentesítés elérése érdekében.
Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes környezet, továbbá érzékelhető és
biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel
és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre.(Fot. %§.(1)-(2) bekezdés.
Kommunikáció: Biztosítani kell a fogyatékos személy számára 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 igénybe vételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás
és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.-7. §).
A megfelelően hozzáférhető információ létrehozása szakmai feladat, és itt nehézséget okozhat a
szakember hiánya. Ennek érdekében szükséges a kapcsolat felvétel olyan szolgáltató szervezetekkel,
amelyek e területen segítséget nyújthatnak, ilyen szervezetek például a jelnyelvi tolmácsszolgálatok, a
könnyen érthető fordításokat készítő ÉFOÉSZ és tagszervezetei. a speciális eszközkölcsönzők.
Az önkormányzat munkatársai bekapcsolódhatnak olyan képzésekbe, tréningekbe ahol ezek a tudások
megtanulhatók, ilyen képzések az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott és az FSZK Nonprofit
Kft. képzései.
A Fot-ban meghatározott feltételek szerint a fogyatékkal élő személyek részére biztosítani kell az egyenlő
esélyű hozzáférést közszolgáltatásokhoz, melynél figyelembe kell venni a különböző fogyatékossági
csoportok eltérő szükségleteit. A fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját – külön
jogszabályok szerint- beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára
nyitva álló területére.(Fot. 7/A-7/C. §.)
Közlekedés: A közlekedési rendszernek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi
létesítményeknek – beleértve a jelző és tájékoztató rendszereket is- alkalmasnak kell lennie a fogyatékos
személy általi igénybevételre. Közhasználati parkolókban gondoskodni kell a fogyatékos személyek által
használható parkolókról – külön jogszabályban előírt alapterület és parkolóhely biztosításával. (Fot. 8-10.
§.)
A célcsoportot érintően a problémáknál felmerül a szakember hiány, illetve a szükséges anyagi forrás
biztosítása a feladatok végrehajtásához. A közlekedés akadálymentesítése érdekében szükséges a
szakemberek bevonása, és azon tananyagok áttanulmányozása ,amelyek a komplex akadálymentesítést

foglalják magukban. Az akadálymentesítés érdekében a forrás megteremtéséhez szükséges az Európai
Uniós pályázatok figyelése (www.nfu.gov.hu honlapra építve.
A Támogató Szolgálat, segédeszköz: A fogyatékos személyek számára biztosítani kell a fogyatékossága által
indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybe vételét, 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. Az egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás
segítse elő a rehabilitációját, társadalomba történő beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a
betegségtudatát a fogyatékos személynek.
Oktatás, képzés: A fogyatékos személyek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai
fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai oktatásban, fejlesztő felkészítésben,
szakképzésben, felnőttképzésben továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályban
meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az – az e célra létrehozott szakértő 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 amint fogyatékosságát megállapították, fejlesztése késedelem nélkül elkezdődjön.
(Fot.13.§)
Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A Fot. 17. §-a tartalmazza, hogy fogyatékos személy
megilleti a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő- családi, lakóotthoni, intézményilakhatási forma megválasztása.
Kultúra, sport: A fogyatékos személyek számára is lehetővé kell tenni a művelődési, sport- és más
közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára a – sportolási lehetőségének
megteremtéséhez- a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. (Fot.
18. §.) E területen két problémakör adódik, az egyik az intézmények komplex akadálymentesítése ehhez
kapcsolódóan szükséges a szakemberek bevonása , a másik kérdés a szükséges anyagi forrás biztosítása,
amelyre lehetőség az Európai Uniós pályázatok figyelése és benyújtása.
Rehabilitációra való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra, melynek érvényesítését a
rehabilitációs intézmények biztosítják.
Ehhez kapcsolódó állami feladatot a fogyatékos személyek
esélyegyenlősének 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. §). A célcsoport sok esetben nem
rendelkezik a megfelelő információkkal a saját jogai és lehetőségeire vonatkozóan, ezért mindenképpen
fontos a tájékoztatás e területen.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési önkormányzat tulajdonában lévő középületek közül az óvoda és az iskola, valamint a Tisza-tavi
Ökocentrum épülete akadálymentesített az egyenlő hozzáférés esélye biztosított a fogyatékos célcsoport
tagjai számára.
A művelődési ház, az orvosi rendelő, gyermek és nővédelmi tanácsadó épülete, tömegszervezetek háza,
akadálymentesítettsége részben megoldott. Az önkormányzat épületének akadálymentesítettsége részben
megoldott, az ügyintézők (fizikai úton) biztosítják az ügyfelek részére az egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség érvényesülését az ügyeik intézésénél. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
(orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, művelődési ház, tömegszervezetek háza) komplex
114

akadálymentesítése érdekében szakértők bevonása szükséges, valamint az anyagi forrás megteremtéséhez
az Európai Uniós és hazai pályázatok figyelése.
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

Lift

Vakvezető Mozgáskorlátozottak
sáv
részére mosdó

Rámpa

Hangos
tájékoztatás

Indukciós hurok

Tapintható
információ

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

alapfok

Igen

igen

igen

igen

nincs

nincs

igen

nincs

n.a.

középfok

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

felsőfok

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

fekvőbeteg
ellátás

n.a.

na.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

járó beteg
szakellátás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

alapellátás

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

Tisza-tavi Ökocentrum

igen

igen

igen

nincs

igen

igen

igen

nem

menekítő szék

önkormányzat

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igazságszolgáltatási, rendőrség,
ügyészség

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem
igen

igen
igen

igen
igen

nem
igen

nem
nem

nem
nem

igen
igen

nem
nem

nem
nem

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

nem

oktatási
intézmények

egészségügyi
intézmények

szociális ellátást nyújtó
intézmények
Napsugár Óvoda
Általános iskola
Gyermek és nővédelmi
tanácsadó épülete
Művelődési Ház

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

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs aka dálymentesítettség,
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A közérdekű információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének megteremtése érdekében szükséges a település honlapjának akadálymentesítése.
A kultúra és művelődés iránti érdeklődők számára a Művelődési Házban lévő Könyvtár ad lehetőséget, viszont a fogyatékosok számára fontos lenne az Braille
könyvek beszerzése, hangos könyvek beszerzése.
Az épületek akadálymentesítésére vonatkozó információkat a 7.3.1. táblázat tartalmazza a következő oldalon.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A településen lévő munkahelyek közül vannak akadálymentesek( óvoda, iskola, Tisza-tavi Ökocentrum, Főkefe Nonprofit Kft. épülete) és vannak olyan
munkahelyek, amelyek csak részben akadálymentesítettek, ezen épületeknek a további akadálymentesítése szükséges, melynek megvalósítása támogatások
igénybevételével, pályázati úton lehetséges.

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál
Igen/nem

Lift
A foglalkoztató neve és a
foglalkoztatás jellege : Főkefe
Nonprofit Kft.

nem

Vakvezető Mozgáskorlátozottak
sáv
részére mosdó

igen

igen

Rámpa

Hangos
tájékoztatás

Indukciós hurok

Tapintható
információ

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

igen

igen

nem

igen

nem

nem

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi közlekedésre a településen nem igazán van lehetőség, a településen nincs helyi autóbusz járat, csak távolsági buszok közlekednek, amelyek többsége
nem akadálymentesített, így a fogyatékkal élő személyek részére a tömegközlekedési járművön történő utazás nehézséget jelent. A buszmegállók fejlesztésénél,
az utak és járdák építésénél figyelemmel kell kísérni az akadálymentesítés lehetőség szerint történő megvalósítását, ezzel segítve a fogyatékosok közlekedéséhez
történő egyenlő esélyének biztosítását. Az önkormányzat anyagi fedezet hiányában saját bevételeiből nem tudja megoldani az akadálymentéssel járó feladatok
elvégzését, ezért e teendők elvégzését lehetőség szerint pályázati i úton kívánja megoldani.
7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben
Igen/nem

Lift

nem

Vakvezető Mozgáskorlátozottak
Hangos
Indukciós
Rámpa
sáv
részére mosdó
tájékoztatás hurok
nem

nem

nem

nem

Tapintható információ

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

nem

nem

nem

nem

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

nem
nem

nem
nem

nem
nem

nem
nem

nem
nem

nem
nem

nem
nem

nem
nem

nem
nem

Vasútállomás

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

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.)
A településen nem működik fogyatékosok nappali ellátását szolgáló intézmény, a településhez legközelebb
e célcsoportot érintő nappali ellátást nyújtó intézmény
Füzesabonyban, és Egerben található.
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi
szolgáltatások
Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos személyek száma
2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

ápolást, gondozást nyújtó
intézmény

0

0

0

0

0

0

0

0

rehabilitációs intézmény

0

0

0

0

0

0

0

0

lakóotthon

0

0

0

0

0

0

0

0

támogatott lakhatás

0

0

0

0

0

0

0

0

átmeneti ellátást nyújtó
fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: helyi adatgyűjtés

f.) pozitív diszkrimináció (hátránytkompenzáló juttások, szolgáltatások)
A pénzbeli és természetbeni ellátások és közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminácival
segítjük a vizsgált hátrányos helyzetű csoporotokat. Ezt részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások
bevezetésében, részben a nyilvánosság eszközeinek az alkalmazásával történik.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közlekedési nehézségek
Közérdekű információkhoz való hozzáférés

Járdák , parkok, épületek akadálymentesítése
A község honlapjának akadálymentesítése,
könyvtárba „braille”, hangos könyvek beszerzése

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.)
Poroszló Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programban lévő célcsoportokat érintő
problémákra készített intézkedési terv végrehajtásának sikere érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn
a Nyugdíjas Klub és Népdalkör vezetőjével, valamint a Sámli Klub vezetőjével. Lehetőség szerinti
összefogással próbálják a település idős lakosságát bevonni a településen tartandó rendezvényekbe, illetve
lehetőséget adnak a szervezetek arra, hogy az összejöveteleiken minél több ember részt vehessen.
Az Önkormányzat együttműködik az Útirány Egyesülettel (székhelye: 4030 Debrecen, Szalay u. 11.),
támogatja az Útirány Egyesület által benyújtandó pályázatokat, amelyek érintik a hátrányos helyzetű
célcsoportok felzárkóztatást, és munkaerő-piaci esélyeinek növelését, a gyermekek hasznos szabadidő
eltöltését, és egyéb olyan programokat, amelyek a településen élők életszínvonalának emelkedését
eredményezi.

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

Poroszló Község Önkormányzata együttműködik a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
a
közöttük lévő Együttműködési Megállapdosban foglaltak szerint.
A
nemzetiségi jogokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Poroszló Község
Önkormányzata és a Poroszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat megállapodásban rögzítik az
együttműködésük szabályait, jogi háttérszabályozását, és a működésük tárgyi, személyi feltételeit.
Az Önkormányzat a célcsoportokat érintő problémákra készített intézkedési tervének sikeres
megvalósítása érdekében tájékoztatja, és lehetőség szerint bevonja a vállalkozókat és az egyházak
képviselőit (plébános, lelkész) képviselőit.
Az Önkormányzat a gyermekeket érintő esélyegyenlőség biztosítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart
fenn a Napsugár Óvoda vezetőjével, illetve a Vass Lajos Általános iskola intézményvezetőjével,
pedagógusokkal, tankerületi igazgatóval.
Az Önkormányzat az Egyház képviselőivel (plébános, lelkész) kapcsolatot tart fenn a vallásgyakorláshoz
történő alkalmakon való részvétel biztosítása érdekében, és segíti, hogy minél nagyobb számban vegyenek
részt egy-egy alkalmon a hátrányos helyzetű célcsoportok tagjai is. Az Egyház szerepe nagyon fontos az
idősek esetében is, részükre rendezett Idősek Napján részt vesz legtöbb alkalommal a lelkész is.
Fontos az Egyház szerepe a célcsoportok részére, hiszen a vallásgyakorlás alkalmával a társadalom
különböző rétegei vannak együtt, és ez csökkenti az társadalomból történő kirekesztődés érzetét a
társadalom különböző rétegei között. Fontos szerepet tölthet be az Egyház az emberek egymás iránt
érzett elkötelezettség érzetének alakításában , a tudatának, valamint a szemléletének formálásában.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az Önkormányzat a korábbi években a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának volt tagja, a jogszabályi
változásokat követően ez a társulási forma megszűnt 2013. január 1-től.
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Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart fenn a Poroszló – Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai
által létrehozott Tisza-mente Mikrotérségi Társulás vezetőjével és a gyermekjóléti szolgálat munkatársával
a célcsoportokat (idősek, gyermekek) érintő problémák sikeres megoldása érdekében.

Az intézményvezető folyamatosan figyelemmel kíséri az intézményben dolgozók munkáját, az
idősek, családok helyzetének alakulását, problémák esetén jelzéssel él az érintettek felé annak
megoldása érdekében. Az Idősek Otthonában a bentlakók egészségi állapotát folyamatosan
figyeli, az életkörülményeik színvonalának emelése érdekében nyomon követi a fejlesztésre, vagy
felújításra vonatkozó pályázatokat, és pályázati kiírás megjelenéséről tájékoztatja a Képviselőtestület tagjait. Az Önkormányzat segíti a Társulás munkáját a szociális alapszolgáltatásokhoz
tartozó feladatok sikeres végrehajtása érdekében, a (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,,
gyermekjóléti szolgálat és az egyéb önkormányzat feladatok ellátásában, a Társulási
Megállapodásban foglaltak szerint. A Társulás tagjai: Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Községek
önkormányzatai, a gesztor önkormányzat: Poroszló Község Önkormányzata.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Roma nemzetiségi Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Programban lévő célcsoportokat figyelemmel
kíséri és segítséget nyújt az önkormányzat részére az önkéntes munka szervezésében, illetve az roma
lakossággal folyamatos kapcsolattartásra törekszik. A gyermekeket érintő problémák esetén jelzéssel él a
gyermekjóléti szolgálat munkatársa felé, valamint családokat érintő problémák esetén a családsegítőt
keresi meg.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek Útirány Egyesület tevékenyen részt vesz a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő
problémák során a képzésék szervezésében, pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri. A Nyugdíjas Klub
és Népdalkör az összejövetelein várja a hozzájuk csatlakozókat, és fellépésekkel részt vesznek, a társadalmi
rétegek közötti kirekesztődés és elszigetelődés megelőzését segíti tevékenysége során.
A településen már több éve működik a polgári őrség, amely 2013-tól Poroszló Polgárőrség néven fut
tovább, a szervezet tevékenyen részt vesz a község közbiztonságának megóvásában, ezzel növelve a
településén élő emberek biztonság érzetét (idős korosztály) főleg az iskolakezdés idején szolgálatot
teljesítenek, gyermekek védelmének érdekében.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Ilyen szervezetekről nincs tudomása az Önkormányzatnak.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzat, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.)
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába.
Poroszló Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése érdekében Helyi
Esélyegyenlőségi Fórumot hívott össze, amelyen ismertetésre került a HEP elkészítésének jogszabályi
háttere. A HEP Fórumról készült jegyzőkönyv szerint jelenlévők vállalták, tevékenyen részt vesznek az
adatszolgáltatásban, illetve a célcsoportokat érintő problémákra készülő intézkedési terv sikeres
megvalósításában.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
véleményének figyelembe vételével került elkészítésre, amely megküldésre kerül részükre véleményezésre,
ezt követően a Képviselő-testület jóváhagyása után a Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételre kerül a
www.poroszlo.hu honlapon, illetve egy példány elhelyezésre került a Művelődési Házban található
Könyvtárban a nyilvánosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében. A Helyi Esélyegyenlőségi
Program az elfogadását követően megküldésre kerül a partnerek részére: Napsugár Óvoda, Vass Lajos
Általános Iskola, Tisza-Mente Mikrotérségi Társulás intézményvezetője; Útirány Egyesület részére.
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c) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

A HEP a jogszabályban előírtak feltételek alapján kerül felülvizsgálatra. A HEP Fórumon létrejött
Munkacsoportok vezetői, képviselői, intézményvezetők és az önkormányzat vezetői, köztisztviselők
folyamatosan tartják a kapcsolatot az Intézkedési Tervben foglaltak sikeres megvalósítása érdekében.
lehetőséget adnak a civil szervezetek, illetve partnerek vélemény nyilvánítására, és a javaslataikat
beépítik a HEP felülvizsgálata során az Intézkedési Tervbe. Az Intézkedési Tervben foglaltak
teljesülését folyamatosan nyomon követik, az elért eredményeket figyelemmel kísérik . A Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Munkanélküliség

Roma származásúak képzése, átképzése,
felzárkóztató képzése

Egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés
esélyének növelése

Egészségügyi és szűrőprogramok
szervezése

Etnikai és egyéb konfliktus helyzetek
megelőzése

„Családi nap szervezése” (óvoda- iskola)

Adomány gyűjtés

Gyermekek

Nők

Fogyatékkal
élők

Ruha és játékgyűjtő akció

Kulturális és egyéb programok hiánya,

A HH és HHH Gyermekek
fejlődését célzó programok

Gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés - nyári
napközi működése
A HH és HHH gyermekek korai
fejlesztését elősegítő intézkedés

Az óvodai ellátás fejlesztése
Idősek

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Kulturális programok – nyári programok
Idősek informatikai ismeretének
Alulképzettség
Munkahelyi és családi teendők
összehangolása

Rendezvényeken fellépések
Informatikai képzések
Képzések, szakképzések,
„Család-barát munkahely”
kialakítása

Közterületek akadálymentesítése
infokommunikációs akadálymentesítés

Járdák, parkok akadálymentesítése
A község honlapjának akadálymentesítése,
könyvtárba „braille”, hangos könyvek
beszerzése
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Roma származásúak képzése, átképzése,
felzárkóztató képzése

Polgármester, Munkaügyi Központ,
Civil szervezetek

Egészségügyi és szűrőprogramok
szervezése

Polgármester, szakemberek, védőnő

„Családi nap szervezése” (óvoda- iskola)

Polgármester, (intézményvezetők)

Ruha és játékgyűjtő akció

Polgármester, civil szervezetek,
vállalkozók

Kulturális és egyéb programok hiánya,

Polgármester, civil szervezetek,
intézményvezetők

Gyermekétkeztetés – nyári napközi
működése

Polgármester, civil szervezetek,
Gyermekjóléti Szolgálat

A HH és HHH gyermekek korai
fejlesztését elősegítő intézkedés
Idősek

Kulturális programok – nyári
programok
Idősek informatikai ismeretének
Alulképzettség

Nők

Fogyatékkal
élők

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

„Család-barát” munkahely
kialakítása
Közterületek akadálymentesítése
A község honlapjának akadálymentesítése,
könyvtárba „braille”, hangos könyvek
beszerzése

Polgármester, intézményvezető,
szakemberek
Polgármester, rendezvény szervező, civil
szervezetek,
Polgármester, Civil szervezetek, szakemberek
Polgármester, Munkaügyi Központ,
Civil szervezetek,
Polgármester, Intézményvezetők,
Polgármester, szakemberek, civil
szervezetek,
Polgármester, civil szervezetek,
szakemberek

Jövőképünk
Olyan településen szeretnénk élni, ahol a romák életkörülményeit befolyásoló tényezők kedvezően
alakulnak, ahol érvényesül a célcsoporttal szembeni diszkrimináció és szegregáció mentesség, mind az
oktatás, a nevelés és egészségügyi valamint a közszolgáltatások hozzáférésénél.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők jövedelmi helyzete növekedjen, elengedhetetlen cél, a
gyermekszegénység megelőzése, vagy legalább a lehető legminimálisabb szintre csökkentése.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét és veszélyeztetettségének megelőzését, életvitelét
befolyásoló tényezők alakulását, szociokulturális hátrányok leküzdését, a nevelés-oktatás területén az
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, valamint a szociális ellátásokhoz történő
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hozzáférés biztosítását. A Gyermekjóléti Szolgálat, családsegítés során a hozzá kapcsolódó jelzőrendszer
fokozatos és szoros együttműködésével segítség nyújtás lehetőségét szeretnénk biztosítani a családok
részére a problémák megoldásának érdekében. Az alacsony iskolai végzettségűek számára képzéseken való
részvétel elősegítésére törekszünk.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek helyzetére, egészségi állapotukra, próbáljuk őket bevonni minél több
rendezvényünkbe, akár fellépésekre való felkéréssel, a társadalomból történő kirekesztődés és az
elmagányosodás megelőzése érdekében.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód érvényesülését az
oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi és közszolgáltatások hozzáférésénél. Próbálunk minél több nő
részére lehetőséget biztosítani a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre, illetve képzésekkel,
átképzésekkel segíteni , hogy csökkenjen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma a településen.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, hogy ők is a társadalom egyenrangú állampolgárainak
érezzék magukat a településen, hiszen a társadalomban minden ember „ érték”. Lehetőségeinkhez mérten
Európai Uniós pályázatok, hazai pályázatok figyelemmel kísérésével, lehetőség szerinti benyújtásával
törekszünk arra, az utak, járdák felújítása során, hogy a közlekedésüket megkönnyítsük a közterületeken,
megoldódjon az akadálymentes közlekedésük, valamint szeretnénk ha a kommunikácó és közérdekű
információkhoz, közszolgáltatások való hozzáférésük is akadálymentessé válna a településen
Az önkormányzat legfőbb célja, hogy a település hosszú távon élhető és fejlődő településsé váljon, a
társadalom minden állampolgára részére biztosítsa az a esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének
érvényesülését a jogszabályban felsorolt célterületeken.
Az önkormányzat a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő problémák megoldására törekszik, a
célterületeket érintően akktorok, és partnerek bevonásával, az intézkedési tervében foglaltakhoz az anyagi
hátteret pályázati úton elnyerhető támogatásokból kívánja finanszírozni, ennek érdekében a jövőben is
folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Uniós és hazai pályázati kiírásokat, valamint lehetőségeihez
mérten pályázik a támogatási formákra, céljai megvalósítása érdekében.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
I. 1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Roma származásúak képzése, átképzése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Alacsony iskolai végzettségük miatt körükben nagyobb a munkanélküliség

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Rövid távú : Képzésekről tájékoztatás,
Közép távú : Képzéseken törtnő részvétellel növekszik a roma lakosság
munkaerő piacon történő elhelyezkedésének az esélye.
Hosszú távú: Roma lakosság anyagi helyzetének javulása, alacsony iskolai
végzettség növekedése.
Képzésekre való igény felmérése,
Átképzések, szakmai képzések (Munkaügyi Központ által szervezett képzések),
Felzárkóztató képzések (TKKI szervezésében nyújtott képzési lehetőségek)
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
Polgármester, Célcsoport tagjai
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Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Szükséges erőforrások

Munkaügyi Központ, Családsegítő Szolgálat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Igényfelmérés – folyamatos ,
Képzések szervezése – 2 éven belül (2015),
Életkörülmények javulása (5 éven belül)
Rövid távon: Növekszik a roma lakosság életszínvonala,
Közép távon Emelkedik a képzettséggel, szakképzettséggel rendelkezők,
Hosszú távon: Nő a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélye
Önkormányzat adatok, KSH, TeIR, helyi adatgyűjtés
Fenntarthatósága: Foglalkoztatás tekintetében növekszik a képzett

munkaerő száma, és a munkaerő piacon történő elhelyezkedés esélye.
A program működése pályázatok függvényében tartható fenn hosszabb távon.
Csekély érdeklődés a képzések iránt,
A képzetlen munkaerő száma nem csökken,
Forráshiány, pályázati lehetőségek hiánya
Folyamatos beiskolázás,
Olyan képzések szervezése, amely iránt nagyobb az érdeklődés, és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést elősegíti.
Terembérlet, teremhasználathoz helyiség biztosítása, technikai feltételek
biztosítása, pályázati támogatások

I.2. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Egészségügyi és szűrőprogramok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A célcsoport tagjai
szűrőprogramokon.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

közül

kevesen

vesznek

részt

egészségügyi

A roma lakosság köréből is minél többen vegyenek részt a különböző
szűrőprogramokon (pl. ingyenes látásvizsgálat)
Rövid távú : Előadás szervezés a szűrőprogramokhoz és egészséges életmódhoz
kapcsolódóan.
Középtávon: Az egyes szűrővizsgálatokon a célcsoport tagjai minél nagyobb
számban vegyenek részt
Hosszútávon: A betegségek korai felismerése és megelőzése
Előadások szervezése szakemberek bevonásával,
Helyben történő szűrőprogramok lehetőségének feltérképezése, lehetőség
biztosítása

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

Védőnő, Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat

Határidő(k) pontokba
szedve

Előadások, tájékoztatók szervezése – folyamatos,
Szűrővizsgálatok szervezése lehetőség szerint,
Szűrővizsgálatokhoz helyszín biztosítása – alkalmanként
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövid távon: A célcsoport tagjai több hasznos információval rendelkeznek a
szűrővizsgálatokról.
Középtávon: Egyre többen kívánják igénybe venni a szűrővizsgálatokat.
Hosszútávon: Jelentős mértékben növekszik a szűrővizsgálatokon megjelent
személyek száma az érintett célcsoport köréből. A betegségek megelőzése és
korai felismerése válik lehetővé.
Önkormányzati adatok
Fenntarthatóság: A szakemberek bevonásával lehetséges, illetve a célcsoport
aktív közreműködésével. Hosszú távon az emberek egészségének a megóvását
célozzák ezek a programok és a súlyosabb betegségek megelőzését. Az
önkormányzat az egyes szűrőprogramokhoz használt (camionos
szűrővizsgálathoz) területet biztosít.
A célcsoport tagjainak érdektelensége,
Tájékoztatás hiánya, önkormányzati forrás hiánya
Szűrőprogramok hiánya
Előadások szervezése védőnő bevonásával
szórólapok terjesztése,
Szűrőprogramokhoz terület biztosítása

Szükséges erőforrások emberi erőforrások, technikai feltételek biztosítása, támogatások

I.3. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Roma családokban etnikai és egyéb konfliktusok kezelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Konfliktusok kezelés hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid távú: távú: A roma családokban előforduló konfliktus helyzetek
civilizált módon történő rendezésének segítése
Közép távú: Csökkenjen a roma családokban a konfliktus helyzeteket
kiváltó körülmények száma (munkanélküliség, képzetlenség)
Hosszú távú: A családi konfliktusok száma csökkenjen a településen, és az
emberek életkörülményei javuljanak. (jövedelmi helyzet)
Családok életvitelének
segítségnyújtás.

nyomon

követése,

problémás

esetekben

Résztvevők és
felelős

Polgármester, célcsoport tagjai, védőnő,

Partnerek

Szakemberek bevonása, Családsegítés,

Határidő(k) pontokba
szedve

Családok helyzetének felmérése- folyamatos
Segítségnyújtás a problémás esetekben- folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak

Rövid távon: Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége
Közép távon: A konfliktus helyzetek civilizált módon történő megoldása
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dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Hosszú távon: Az előforduló etnikai és konfliktus helyzetek legminimálisabb
számban fordulnak elő településen. (2018.)
Önkormányzati adatok
Fenntarthatóság: A családok helyzetének folyamatos nyomon követésével, és a
problémákra történő megoldások megkeresésével tartható fenn ez az
intézkedés . Emberi erőforrás, a családsegítés a és a Gyermekjóléti Szolgálat
közreműködése szükséges hozzá.
Nem derül fény a konfliktus helyzetekre
Nem működnek együtt a családok a konfliktus helyzet megoldása érdekében a
segítségnyújtókkal.
Családsegítés , Gyermekjóléti Szolgálat működése, és a védőnő jelenléte, jelzés
az érintettek részére a problémákról.

Szükséges erőforrások Emberi erőforrások, technikai feltételek,

I.4. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Adomány gyűjtés szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nehéz helyzetben élők részére adomány gyűjtés szervezése

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

A hátrányosabb helyzetű családok részére ruha és játékgyűjtő akciók szervezése
Rövid távú: Családok helyzetének felmérése
Középtávú: Hátrányos helyzetű családok részére segítségnyújtás az
adományokkal
Hosszú távú: Azon családok is el tudják látni gyermekeiket ruhaneművel, és
játékokkal, amelyeknél az anyagi lehetőségek e területet bekorlátozzák.(alacsony
jövedelem)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Jó állapotban lévő ruhaneműk és játékok gyűjtése szegényebb családok részére

Résztvevők és
felelős

Polgármester,

Partnerek

Civil szervezetek, Gyermekjóléti Szolgálat, Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Az családok helyzetének felmérése- folyamatos,
Ruha és játékgyűjtő akciók tervezése

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

Rövid távon: Helyzetfelmérés
Közép távon: Az adományozás megszervezése
Hosszabb távon: A nehéz helyzetben lévő családok helyzete javul.
Helyi adatgyűjtés
Fenntarthatóság: Önkéntes munkával, és civil szervezet bevonásával, valamint a
lakosság pozitív hozzáállása révén.
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fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Adományozás nem valósul meg (személyi vagy technikai feltételek hiánya miatt)
Adomány gyűjtés szervezése,
önkéntesek bevonása

Szükséges erőforrások Emberi erőforrások, technikai feltételek biztosítása, terembérlet

II.1. A gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

A HH és HHH Gyermekek fejlődését, fejlesztését célzó programok

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Olyan programok hiánya, amely a gyermekek fejlődését szolgálja

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Gyermekek fejlődése, fejlesztése
Rövid távú. Pályázati lehetőségek felkutatása,
Közép távú: IPR Program Tanodai program és az Útirány Egyesület által
szervezett program működtetése a továbbiakban is.
Hosszú távú: Gyermekek pozitív irányba történő fejlődésének segítése,
amely a további életük szempontjából meghatározó szerepet jelent.
Kirándulások szervezése,
programok indítása

színházlátogatások

Résztvevők és
felelős

Polgármester, célcsoportok tagjai,

Partnerek

Gyermekjóléti Szolgálat, Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

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

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

szervezése

,

felzárkóztató

Igényfelmérés
Tájékoztatók a programokról
Fejlesztő és hátrányt kompenzáló programok megvalósítása ( Tanodai Program,
IPR Program)
Rövid távon: Gyermekek a programok során olyan ismeretekre tesznek szert,
amelyeket a család részükre nem tudna biztosítani.
Középtávon: Gyermekek fejlődése és fejlesztése növekvő tendenciát mutat, és
egyre nagyobb létszámban vesznek részt a gyermekek a felzárkóztató és fejlesztő
programokon.
Hosszútávon:
Önkormányzati adatok, Teir, KSH
Fenntarthatóság: A gyermekek a megszerzett ismereteiket a későbbi életük
folyamán tudják hasznosítani.
A program hosszabb távon történő működéséhez szükséges és pályázatok
benyújtása és a támogatások megnyerése.
A szülő nem támogatja, hogy a gyermeke részt vegyen e programokon,
pályázati támogatások hiánya
Önkormányzati forráshiány
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Programok szervezése, Pályázatok benyújtása és támogatások elnyerése
Szükséges erőforrások

technikai háttér biztosítása, szakemberek igénybevétele, civil szervezetek
bevonása,

II.2. A gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Gyermekétkeztetés - nyári napközi működése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyermekétkeztetés, és napközis ellátás hiánya a nyár időszakban

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid távú: A nyári gyermekétkeztetés lehetőségeinek felmérése,
igényfelmérés
Középtávú: A gyermekétkeztetés során minél több gyermek tudjon részesülni
ebben az ellátási formában.
Hosszú távú: A HHH gyermekek közül többségüknek megoldódna nyáron is az
étkezéssel kapcsolatos problémája.
A nyári gyermekétkeztetés lehetőségének megteremtése

Résztvevők és
felelős

polgármester, jegyző

Partnerek

Gyermekjóléti szolgála, családsegítés

Határidő(k) pontokba
szedve

A nyári gyermekétkeztetést igénylők számának felmérése (2014)
A gyermekétkeztetéshez szükséges erőforrások és technikai feltételek
biztosítása

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

Rövid távon: Gyermek nyári étkeztetése megoldódna (nem csak az óvodás korú
gyermekek esetében)
Középtávon: Több gyermek rendszeres étkezése biztosított lenne
Hosszú távon: A dolgozó szülőknek nem jelentene problémát, hogy munkahelyi
elfoglaltságukból eredően nem tudnak a gyermekük napközbeni ellátásáról
gondoskodni.
Önkormányzati adatok
Fenntarthatóság: Hosszabb távon eredményes lehetne, hiszen a gyermekek
nyáron is folyamatos ellátásban részesülhetnének, az ellátásukhoz,
felügyeletükhöz alkalmazandó személyek részére pedig munkát jelentene .
Feltételek, technikai feltételek hiánya
Önkormányzati forrás hiánya,
Napközi működtetése nyári időszakban

Szükséges erőforrások Emberi erőforrások, technikai feltételek, anyagi forrás biztosítása
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II.3. A gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

A HH és HHH gyermekek korai fejlesztését elősegítő intézkedés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen sok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek,
akik már korai fejlesztést igényelnének.

Célok –
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid távú: Az óvodában gyógypedagógus foglalkoztatásához szükséges
lehetőség felmérése, pályázati lehetőség feltérképezése
Közép távú: Gyógypedagógus foglalkoztatása
Hosszú távú: A HH és HHH kisgyermekek korai fejlesztésben
részesülhessenek a településen az óvodai ellátás kezdetétől.

Az óvodában gyógypedagógus alkalmazása

Résztvevők és
felelős

Polgármester,

Partnerek

Munkaügyi Központ , Intézményvezető

Határidő(k) pontokba
szedve

A gyógypedagógus foglalkoztatási lehetőségének felmérése -folyamatos
(Szakmai képzésen, átképzésen történő részvétel)
Gyógypedagógus foglalkoztatása (2018)

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

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövid távon: Gyógypedagógus foglalkoztatására irányuló helyzetfelmérés
Közép távon: Gyógypedagógus foglalkoztatása
Hosszú távon: A gyermekek korai fejlesztése már az óvodás kor kezdetével
megtörténne az intézmény keretein belül.
Önkormányzati adatok, intézményi adatok
Fenntarthatóság: Az óvodában a gyógypedagógus foglalkoztatása megfelelő
szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásával lehetséges. A
foglalkoztatáshoz szükséges anyagi fedezet finanszírozása pályázati támogatás
útján lehetséges (bértámogatás)
Szakember hiány,
támogatás hiánya,
önkormányzati forráshiány
Szakképzettséggel rendelkező személy jelenléte,

Szükséges erőforrások Emberi erőforrás, technikai feltételek, támogatás
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III.1. A nők esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Alacsony iskolai végzettségű nők munkaerő piaci helyzete

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők
elhelyezkedni a munkaerő piacon.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Rövid távú Képzések iránti igényfelmérés
Közép távú: Szakmai képzéseken történő részvétel után az elsajátított
ismeretek hasznosítása munkavégzés területén.
Hosszú távú: Olyan programok indítása, amellyel lehetőség szerint
javítanánk a községben élő munkanélküli nők helyzetét.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Tanfolyamok szervezése, közreműködés,
Átképzések lehetőségének felmérése,
Közfoglalkoztatás további fenntartása, képzések után egyre több nő
bevonása a közfoglalkoztatásba (mezőgazdasági program indítása
lehetőség szerint)

Résztvevők és
felelős

Polgármester, Célcsoport tagjai

Partnerek

Civil szervezetek, Munkaügyi Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

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

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Szükséges erőforrások

nehezebben tudnak

Igényfelmérés – folyamatos,
Képzések indítása (pályázati lehetőség függvénye)
Képzések, átképzések szakmai képzések elvégzése - (2018.)
Rövid távon : Pályázati források megnyerése,
Közép távon: Nők részvétele növekedne a munkaerő piacon
Hosszú távon: Szakképzett munkaerőnek növekednek az elhelyezkedési esélyei
a foglalkoztatás terén.
Önkormányzati adatok, TeIR, KSH
Fenntarthatóság: Az intézkedés hosszú távon meghozhatja a település

lakossága számára az eredményeket, hiszen megfelelő szakképesítéssel
rendelkező személyek könnyebben el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon A program működésének feltétele a képzések elindítása, és
pályázatok megnyerése.
Nők érdektelensége,
Pályázati kiírások megjelenésének hiánya, forráshiány
Nők elhivatottság érzetének növelése a munkaerő-piacra történő bekerülés
érdekében
Pályázatok benyújtása lehetőségek szerint
Terembérlet, technikai feltételek biztosítása, szakemberek keresése, vállalkozók
bevonása, pályázati támogatások,
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III.2. A nők esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

A nők munkalehetőségei és családi feladatai ellátásának összehangolása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nők gyakran nem csak iskolai végzettségük miatt nem tudnak elhelyezkedni a
munkaerő- piacon, hanem mert tudják összehangolni a munkahelyi és a családi
feladataik ellátását.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid távú: Család-barát munkahelyek megteremtése (kedvezőmunkaidőkezdés meghatározása)
Közép távú: Nők nagyobb számban tudnak visszakerülni a munkaerőpiacra.
Hosszú távú: A településen a nők gyermeküket el tudják munkába menet
előtt helyezni iskolában és óvodában, e tevékenység ne jelentsen hátrányt
a foglalkoztatás során számukra.
Lehetőség szerint kedvező munkaidő kezdés meghatározása (közfoglalkoztatás)

Résztvevők és
felelős

Polgármester, Célcsoport tagjai,

Partnerek

intézmények vezetői, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Kedvezőbb munkaidő kezdés meghatározása – (2015.)
Nők nagyobb számban közfoglalkoztatási lehetősége (közfoglalkoztatá)
Rövid távon: Kisgyermekeket nevelő munkanélküli nők számának
csökkenése
Közép távon: Növekszik a nők száma a közfoglalkoztatásba, illetve az
önkéntes munkába.
Hosszú távon: A településen élő nők életkörülményei stabilabbá
válnának.
Önkormányzati adatok,
Fenntarthatóság: A munkaidő kezdés időpontjának kedvező
meghatározása után több nő tudna munkát vállalni a családi teendőik
elvégzése mellett, amely javítaná az elhelyezkedés lehetőségeit.
A programok működése a munkáltatók pozitív hozzáállásával valósíthatók
meg.
Munkaidő kezdése változatlan marad

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

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Munkáltatók pozitív együttműködése, intézmények olyan időpontban
történő nyitása, amely lehetővé teszi a kisgyermekes anyukák részére a
munkába menetelt.

Szükséges erőforrások Technikai feltételek biztosítása, szakemberek, pályázati támogatások
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IV.1. Az idősek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Informatikai képzés Időseknek

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Informatikai ismeretek hiánya az idősek körében.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövidtávú: Igényfelmérés az informatikai képzéshez
Középtávon: Az idősebb korosztály informatikai tudásának növelése
Hosszú távú: Az elektronikusan intézhető ügyeiket az idős emberek önmaguk is
tudják intézni, illetve hozzájuthassanak az interneten keresztül az
információkhoz.
Internetes képzés megszervezése a Szolgáltatóházban

Résztvevők és
felelős

Polgármester, szakemberek

Partnerek

Önkéntesek, (informatikai tudással rendelkező gyermekek)

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Képzés elindításához szükséges igényfelmérés (2014.)
Képzés indítása (2015)
Rövid távon: Képzések útján történő információk elsajátítása
Középtávon: Elektronikus úton megoldható ügyek intézése lehetővé válik az
idős korosztály számára.
Hosszú távon: Az idősek számára is hozzáférhetővé válnak az interneten
keresztül elérhető közérdekű információk.
Önkormányzati adatok, helyi adatgyűjtés
Fenntarthatóság: A program működése abban az esetben oldható meg, ha az
oktatást végző szakember vállalja ezen feladat elvégzését (önkéntes munkában)
illetve megfelelő informatikai tudással rendelkező gyermekek is taníthatják az
alapvető informatikai ismeretekre az idősebbeket.
Érdektelenség az idősebb korosztály részéről
szakember hiánya
önkormányzati forrás hiánya
Tájékoztató a képzési lehetőségről
Képzés elindítása

Szükséges erőforrások Emberi erőforrás, technikai feltételek, terembérlet, teremhasználat biztosítása
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IV.2. Az idősek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Kulturális és egyéb programok az idősek számára

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egyedüllét, elmagányosodás.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid távú: Igényfelmérés- Tájékoztatás a lehetőségekről, pályázatok
felkutatása
Közép távú: Fellépések szervezése – nyári rendezvényeken,
hagyományokat bemutató rendezvények szervezése fiatalok részére
Hosszú távú: Az idős emberek több időt töltsenek el társaságban és ne
érezzék az egyedüllétet.
Rendezvényeken történő részvétel lehetőségének biztosítása - folyamatos
Nyugdíjas Klub és Népdalkör foglalkozásai- Népdalkörök találkozója
Sámli Klub – kézműves mesterségek, régi hagyományok bemutatása

Résztvevők és
felelős

Polgármester, Célcsoport tagjai,

Partnerek

Családsegítés, civil szervezetek,
Igényfelmérés – folyamatos
Pályázati lehetőségek keresése – folyamatos,

Határidő(k) pontokba
szedve

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

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Fellépések szervezése (2015)
Régi hagyományokat bemutató- kézműves foglalkozások
szervezése(2018).
Rövid távon: Idősebbek által látogatottabb rendezvények, összejövetelek száma
növekszik.
Közép távon: Népszerűvé válnak a szervezett programok,
Egyre többen vesznek az idősek köréből részt a Nyugdíjas Klub és Népdalkör,
illetve a Sámli Klub összejövetelein
Hosszú távon: Az idős emberek egyedülléte csökken.
Önkormányzati adatok
Fenntarthatóság: Érdekes, színvonalas rendezvények szervezésével, motiváció
növelésével, pályázati lehetőségek igénybevételével.
Idős emberek információ hiánya,
Alacsony érdeklődés a programok iránt
Pályázatok hiánya, forrás hiány
Emberi erőforrás, önkéntesek bevonása, civil szervezetek, technikai feltételek
biztosítása
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V.1.. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Járdák, parkok és épületek akadálymentesítése
A településen élő fogyatékos személyek közlekedése
Rövid távú: A közterületek és épületek akadálymentesítéshez szükséges
szakemberek megkeresése
Pályázatok felkutatása, lehetőség szerinti benyújtása, támogatás megnyerése
Középtávú: Az akadálymentesítés megkezdése a járdák és a parkok középlületek
esetében
Hosszú távú: az intézmények és közterületek többsége akadálymentes legyen
fizikai és infokommunikációs szinten is.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Akadálymentesítéshez szükséges felmérés elkészítése
Pályázati lehetőségek felkutatása
Pályázatok benyújtása
Akadálymentesítés

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

Civil Szervezetek, szakemberek

Határidő(k) pontokba
szedve

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

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Állapot felmérés- folyamatos,
Pályázati lehetőségek feltérképezése- folyamatos
Pályázat benyújtása- (lehetőség szerint)
Akadálymentesítés megkezdése (három éven belül)
Pályázat megnyerése
Akadálymentesítés megkezdése
A községben lévő középületek és közterületek nagy részének akadálymentesítése
Önkormányzati adatok, közintézmények adatai,
Fenntarthatósága: Pályázaton elnyert támogatások útján történő megvalósítás,
pályázatban lévő fenntarthatósági szempontok alapján, illetve az
önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében.
Pályázatok hiánya,
Önkormányzati forrás hiány
Támogatási lehetőségek biztosítása

Szükséges erőforrások Pályázati pénz, Támogatás, Technikai háttér, Szakemberek bevonása

V.2. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
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Intézkedés címe:

A község honlapjának akadálymentesítése, könyvtárba „braille”, hangos
könyvek beszerzése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Információ, művelődés területén a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
növelése.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Ahhoz, hogy a településen a fogyatékos személyek hozzáférjenek az
művelődéshez és az információkhoz, szükséges a könyvtárba az ún. „braille”
könyvek, hangos könyvek beszerzése, illetve a község honlapjának az
akadálymentesítése.
Rövid távú: Információk biztosítása a honlapon keresztül.
Pályázatok felkutatása, lehetőség szerinti benyújtása, támogatás megnyerése.
Középtávú: Az akadálymentesítés megkezdése, „braille”, hangos könyvek
beszerzése.
Hosszú távú: A községben élő fogyatékos személyek részére az egyenlő esélyű
hozzáférés lehetőségének biztosítása az információk eléréséhez, valamint a
művelődéshez.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Pályázati lehetőségek felkutatása
Honlap akadálymentesítése
„Braille” könyvek, hangos könyvek beszerzése

Résztvevők és
felelős

Polgármester, könyvtáros személye

Partnerek

Civil Szervezetek, szakemberek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Állapot felmérés- folyamatos,
Pályázati lehetőségek feltérképezése- folyamatos
Honlap akadálymentesítése (1 éven belül)
„Braille” könyvek, hangos könyvek beszerzése (2018.)
Rövid távon: Akadálymentesített honlap elkészítése
Közép távon: A honlapon található információk frissítése
Hosszú távon: A község lakossága közül többen jutnak hozzá az információkhoz
a honlap akadálymentesítését követően.
Önkormányzati adatok, helyi adatgyűjtés
Fenntarthatósága: Az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében.
Pályázatok hiánya,
Önkormányzati forrás hiány
Támogatási lehetőségek biztosítása

Szükséges erőforrások Pályázati pénz, Támogatás, Technikai háttér, Szakemberek bevonása
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

Rövid távú :
Képzésekről
tájékoztatás, Közép
távú : Képzéseken
törtnő részvétellel
Alacsony iskolai
növekszik a roma
végzettségük miatt a lakosság munkaerő
Roma származásúak
romák körében
piacon történő
képzése, átképzése
nagyobb a
elhelyezkedésének az
munkanélküliség
esélye. Hosszú távú:
Roma lakosság anyagi
helyzetének javulása,
alacsony iskolai
végzettség
növekedése.
Egészségügyi és
szűrőprogramok
szervezése

A célcsoport tagjai
közül kevesen
vesznek részt
egészségügyi
szűrőprogramokon.

A roma lakosság
köréből is minél többen
vegyenek részt a
különböző
szűrőprogramokon (pl.
ingyenes látásvizsgálat)
Rövid távú : Előadás
szervezés a
szűrőprogramokhoz és
egészséges életmódhoz
kapcsolódóan.
Középtávon: Az egyes
szűrővizsgálatokon a
célcsoport tagjai minél
nagyobb számban
vegyenek részt

Képzésekre való igény
felmérése,
Átképzések, szakmai
képzések (Munkaügyi
Központ által
szervezett képzések),
polgármeste
Felzárkóztató
2018.12.31.
r
képzések (TKKI
szervezésében
nyújtott képzési
lehetőségek)
Pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése
Előadások szervezése polgármeste 2018.12.31.
szakemberek
r
bevonásával, Helyben
történő
szűrőprogramok
lehetőségének
feltérképezése,
lehetőség biztosítása

Rövid távon:
Növekszik a roma
lakosság
életszínvonala,
Terembérlet,
Közép távon
teremhasználatho
Emelkedik a
z helyiség
képzettséggel,
biztosítása,
szakképzettséggel
technikai
rendelkezők, Hosszú
feltételek
távon: Nő a
biztosítása,
foglalkoztatáshoz
pályázati
való hozzáférés
támogatások
esélye
Önkormányzat
adatok, KSH, TeIR,
helyi adatgyűjtés
Rövid távon: A
emberi
célcsoport tagjai
erőforrások,
több hasznos
technikai
információval
feltételek
rendelkeznek a
biztosítása,
szűrővizsgálatokról. támogatások
Középtávon: Egyre
többen kívánják
igénybe venni a
szűrővizsgálatokat.
Hosszútávon:
Jelentős mértékben
növekszik a
szűrővizsgálatokon
megjelent
személyek száma az

Fenntarthatósága:
Foglalkoztatás
tekintetében
növekszik a képzett
munkaerő száma,
és a munkaerő
piacon történő
elhelyezkedés
esélye. A program
működése
pályázatok
függvényében
tartható fenn
hosszabb távon
Fenntarthatóság: A
szakemberek
bevonásával
lehetséges, illetve a
célcsoport aktív
közreműködésével.
Hosszú távon az
emberek
egészségének a
megóvását célozzák
ezek a programok
és a súlyosabb
betegségek
megelőzését. Az
önkormányzat az
egyes
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A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

Hosszútávon: A
betegségek korai
felismerése és
megelőzése

3

4

Rövid távú: távú: A
roma családokban
előforduló konfliktus
helyzetek civilizált
módon történő
rendezésének segítése
Közép távú: Csökkenjen
a roma családokban a
konfliktus helyzeteket
Roma családokban
kiváltó körülmények
etnikai és egyéb
Konfliktusok kezelés
száma
konfliktusok
hiánya
(munkanélküliség,
kezelése
képzetlenség) Hosszú
távú: A családi
konfliktusok száma
csökkenjen a
településen, és az
emberek
életkörülményei
javuljanak. (jövedelmi
helyzet)
Adomány gyűjtés A nehéz helyzetben A hátrányosabb
szervezése
élők részére
helyzetű családok
adomány gyűjtés
részére ruha és
szervezése
játékgyűjtő akciók
szervezése Rövid távú:
Családok helyzetének
felmérése Középtávú:

Családok
életvitelének nyomon
polgármeste
követése, problémás
2018.12.31.
r
esetekben
segítségnyújtás.

Jó állapotban lévő
polgármeste 2018.12.31.
ruhaneműk és játékok r
gyűjtése szegényebb
családok részére

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

érintett célcsoport
köréből. A
betegségek
megelőzése és korai
felismerése válik
lehetővé.
Önkormányzati
adatok

szűrőprogramokho
z használt
(camionos
szűrővizsgálathoz)
területet biztosít.

Rövid távon:
Családsegítés és
Gyermekjóléti
Szolgálat
tevékenysége Közép
távon: A konfliktus
helyzetek civilizált
módon történő
Emberi
megoldása Hosszú erőforrások,
távon: Az előforduló technikai
etnikai és konfliktus feltételek,
helyzetek
legminimálisabb
számban fordulnak
elő településen.
(2018.)
Önkormányzati
adatok

Fenntarthatóság: A
családok
helyzetének
folyamatos nyomon
követésével, és a
problémákra
történő
megoldások
megkeresésével
tartható fenn ez az
intézkedés . Emberi
erőforrás, a
családsegítés a és a
Gyermekjóléti
Szolgálat
közreműködése
szükséges hozzá.

Rövid távon:
Helyzetfelmérés
Közép távon: Az
adományozás
megszervezése
Hosszabb távon: A
nehéz helyzetben

Fenntarthatóság:
Önkéntes
munkával, és civil
szervezet
bevonásával,
valamint a lakosság
pozitív hozzáállása

Emberi
erőforrások,
technikai
feltételek
biztosítása,
terembérlet

138

A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Hátrányos helyzetű
családok részére
segítségnyújtás az
adományokkal Hosszú
távú: Azon családok is
el tudják látni
gyermekeiket
ruhaneművel, és
játékokkal, amelyeknél
az anyagi lehetőségek e
területet
bekorlátozzák.
(alacsony jövedelem)

lévő családok
helyzete javul. Helyi
adatgyűjtés

révén.

Gyermekek fejlesztése,
fejlődése Rövid távú.
Pályázati lehetőségek
felkutatása, Közép
távú: IPR Program
Tanodai program és az
Útirány Egyesület által
Olyan programok
szervezett program
hiánya, amely a
működtetése a
gyermekek
továbbiakban is.
fejlődését szolgálja Hosszú távú:
Gyermekek pozitív
irányba történő
fejlődésének segítése,
amely a további életük
szempontjából
meghatározó szerepet
jelent.

Rövid távon:
Gyermekek a
programok során
olyan ismeretekre
tesznek szert,
amelyeket a család
részükre nem tudna
biztosítani.
Középtávon:
Gyermekek
fejlődése és
fejlesztése növekvő
tendenciát mutat,
és egyre nagyobb
létszámban vesznek
részt a gyermekek a
felzárkóztató és
fejlesztő
programokon.
Hosszútávon:
Önkormányzati
adatok, Teir, KSH

Fenntarthatóság: A
gyermekek a
megszerzett
ismereteiket a
későbbi életük
folyamán tudják
hasznosítani. A
program hosszabb
távon történő
működéséhez
szükséges és
pályázatok
benyújtása és a
támogatások
megnyerése.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

A HH és HHH
Gyermekek
fejlődését,
fejlesztését célzó
programok

Kirándulások
szervezése,
színházlátogatások
szervezése ,
felzárkóztató
programok indítása

polgármeste
2018.12.31.
r

technikai háttér
biztosítása,
szakemberek
igénybevétele,
civil szervezetek
bevonása,
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A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

2

3

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

Rövid távú: A nyári
gyermekétkeztetés
lehetőségeinek
felmérése,
igényfelmérés
Középtávú: A
gyermekétkeztetés
Gyermekétkeztetés, során minél több
Gyermekétkeztetés
és napközis ellátás gyermek tudjon
- nyári napközi
hiánya a nyár
részesülni ebben az
működése
időszakban
ellátási formában.
Hosszú távú: A HHH
gyermekek közül
többségüknek
megoldódna nyáron is
az étkezéssel
kapcsolatos
problémája.

A HH és HHH
gyermekek korai
fejlesztését
elősegítő
intézkedés

A településen sok a
hátrányos és
halmozottan
hátrányos helyzetű
kisgyermek, akik
már korai fejlesztést
igényelnének.

Rövid távú: Az
óvodában
gyógypedagógus
foglalkoztatásához
szükséges lehetőség
felmérése, pályázati
lehetőség
feltérképezése Közép
távú: Gyógypedagógus
foglalkoztatása Hosszú
távú: A HH és HHH
kisgyermekek korai
fejlesztésben

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

A nyári
gyermekétkeztetés
lehetőségének
megteremtése

Az óvodában
gyógypedagógus
alkalmazása

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

Polgármeste
2018.12.31.
r

polgármeste 2018.12.31.
r

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Rövid távon:
Gyermek nyári
étkeztetése
megoldódna (nem
csak az óvodás korú
gyermekek
esetében)
Középtávon: Több
gyermek rendszeres
étkezése biztosított Emberi
lenne Hosszú távon: erőforrások,
A dolgozó szülőknek technikai
nem jelentene
feltételek, anyagi
problémát, hogy
forrás biztosítása
munkahelyi
elfoglaltságukból
eredően nem
tudnak a gyermekük
napközbeni
ellátásáról
gondoskodni.
Önkormányzati
adatok
Rövid távon:
Emberi erőforrás,
Gyógypedagógus
technikai
foglalkoztatására
feltételek,
irányuló
támogatás
helyzetfelmérés
Közép távon:
Gyógypedagógus
foglalkoztatása
Hosszú távon: A
gyermekek korai
fejlesztése már az
óvodás kor
kezdetével

Fenntarthatóság:
Hosszabb távon
eredményes
lehetne, hiszen a
gyermekek nyáron
is folyamatos
ellátásban
részesülhetnének,
az ellátásukhoz,
felügyeletükhöz
alkalmazandó
személyek részére
pedig munkát
jelentene .

Fenntarthatóság:
Az óvodában a
gyógypedagógus
foglalkoztatása
megfelelő
szakképzettséggel
rendelkező személy
foglalkoztatásával
lehetséges. A
foglalkoztatáshoz
szükséges anyagi
fedezet
finanszírozása
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A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

megtörténne az
intézmény keretein
belül.
Önkormányzati
adatok, intézményi
adatok

részesülhessenek a
településen az óvodai
ellátás kezdetétől.

pályázati
támogatás útján
lehetséges
(bértámogatás)

III. A nők esélyegyenlősége

1

2

Alacsony iskolai
végzettségű nők
munkaerő piaci
helyzete

A nők
munkalehetőségei
és családi feladatai
ellátásának
összehangolása

Rövid távú Képzések
iránti igényfelmérés
Közép távú: Szakmai
képzéseken történő
részvétel után az
Az alacsony iskolai
elsajátított ismeretek
végzettséggel
hasznosítása
rendelkező nők
munkavégzés
nehezebben tudnak
területén. Hosszú távú:
elhelyezkedni a
Olyan programok
munkaerő piacon.
indítása, amellyel
lehetőség szerint
javítanánk a községben
élő munkanélküli nők
helyzetét.

A nők gyakran nem
csak iskolai
végzettségük miatt
nem tudnak
elhelyezkedni a
munkaerő- piacon,
hanem mert tudják
összehangolni a
munkahelyi és a

Rövid távú: Családbarát munkahelyek
megteremtése
(kedvezőmunkaidőkezdés
meghatározása) Közép
távú: Nők nagyobb
számban tudnak
visszakerülni a

Tanfolyamok
szervezése,
közreműködés,
Átképzések
lehetőségének
felmérése,
Közfoglalkoztatás
további fenntartása
és a képzések után
egyre több nő
bevonása
(mezőgazdasági
program indítása
lehetőség szerint)

Lehetőség szerint
kedvező munkaidő
kezdés
meghatározása
(közfoglalkoztatás)

polgármeste
2018.12.31.
r

polgármeste 2018.12.31.
r

Rövid távon :
Pályázati források
megnyerése, Közép
távon: Nők
Terembérlet,
részvétele
technikai
növekedne a
feltételek
munkaerő piacon biztosítása,
Hosszú távon:
szakemberek
Szakképzett
keresése,
munkaerőnek
vállalkozók
növekednek az
bevonása,
elhelyezkedési
pályázati
esélyei a
támogatások,
foglalkoztatás terén.
Önkormányzati
adatok, TeIR, KSH

Rövid távon:
Technikai
Kisgyermekeket
feltételek
nevelő
biztosítása,
munkanélküli nők szakemberek,
számának
pályázati
csökkenése Közép támogatások
távon: Növekszik a
nők száma a
közfoglalkoztatásba,

Fenntarthatóság:
Az intézkedés
hosszú távon
meghozhatja a
település lakossága
számára az
eredményeket,
hiszen megfelelő
szakképesítéssel
rendelkező
személyek
könnyebben el
tudnak helyezkedni
a munkaerő-piacon
A program
működésének
feltétele a képzések
elindítása, és
pályázatok
megnyerése.
Fenntarthatóság: A
munkaidő kezdés
időpontjának
kedvező
meghatározása
után több nő tudna
munkát vállalni a
családi teendőik
elvégzése mellett,
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A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

családi feladataik
ellátását.

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

munkaerő-piacra.
Hosszú távú: A
településen a nők
gyermeküket el tudják
munkába menet előtt
helyezni iskolában és
óvodában, e
tevékenység ne
jelentsen hátrányt a
foglalkoztatás során
számukra.

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

illetve az önkéntes
munkába. Hosszú
távon: A
településen élő nők
életkörülményei
stabilabbá válnának.
Önkormányzati
adatok,

amely javítaná az
elhelyezkedés
lehetőségeit. A
programok
működése a
munkáltatók pozitív
hozzáállásával
valósíthatók meg.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

2

Rövidtávú:
Igényfelmérés az
informatikai képzéshez
Középtávon: Az
idősebb korosztály
informatikai tudásának
Informatikai
Informatikai képzés
növelése Hosszú távú:
ismeretek hiánya az
Időseknek
Az elektronikusan
idősek körében.
intézhető ügyeiket az
idős emberek önmaguk
is tudják intézni, illetve
hozzájuthassanak az
interneten keresztül az
információkhoz.

Kulturális és egyéb Egyedüllét,
programok az
elmagányosodás.
idősek számára

Rövid távú:
IgényfelmérésTájékoztatás a
lehetőségekről,

Internetes képzés
megszervezése a
Szolgáltatóházban

Rendezvényeken
történő részvétel
lehetőségének
biztosítása -

polgármeste
2018.12.31.
r

polgármeste
r

Rövid távon:
Képzések útján
történő információk
elsajátítása
Középtávon:
Elektronikus úton
megoldható ügyek
intézése lehetővé Emberi erőforrás,
válik az idős
technikai
korosztály számára. feltételek,
Hosszú távon: Az
terembérlet,
idősek számára is teremhasználat
hozzáférhetővé
biztosítása
válnak az interneten
keresztül elérhető
közérdekű
információk.
Önkormányzati
adatok, helyi
adatgyűjtés
Rövid távon:
Emberi erőforrás,
Idősebbek által
önkéntesek
látogatottabb
bevonása, civil
rendezvények,
szervezetek,

Fenntarthatóság: A
program működése
abban az esetben
oldható meg, ha az
oktatást végző
szakember vállalja
ezen feladat
elvégzését
(önkéntes
munkában) illetve
megfelelő
informatikai
tudással rendelkező
gyermekek is
taníthatják az
alapvető
informatikai
ismeretekre az
idősebbeket.
Fenntarthatóság:
Érdekes,
színvonalas
rendezvények
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A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

pályázatok felkutatása
Közép távú: Fellépések
szervezése – nyári
rendezvényeken,
hagyományokat
bemutató
rendezvények
szervezése fiatalok
részére Hosszú távú: Az
idős emberek több időt
töltsenek el
társaságban és ne
érezzék az
egyedüllétet.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Járdák, parkok és A településen élő
épületek
fogyatékos
akadálymentesítése személyek
közlekedése

Rövid távú: A
közterületek és
épületek
akadálymentesítéshez
szükséges szakemberek
megkeresése
Pályázatok felkutatása,
lehetőség szerinti
benyújtása, támogatás
megnyerése
Középtávú: Az
akadálymentesítés
megkezdése a járdák és
a parkok középületek
esetében Hosszú távú:
az intézmények és
közterületek többsége

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

folyamatos Nyugdíjas
Klub és Népdalkör
foglalkozásaiNépdalkörök
találkozója Sámli Klub
– kézműves
mesterségek, régi
hagyományok
bemutatása

Akadálymentesítéshe polgármeste 2018.12.31.
z szükséges felmérés r
elkészítése Pályázati
lehetőségek
felkutatása
Pályázatok benyújtása
Akadálymentesítés

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

összejövetelek
száma növekszik.
Közép távon:
Népszerűvé válnak a
szervezett
programok, Egyre
többen vesznek az
idősek köréből részt
technikai
a Nyugdíjas Klub és
feltételek
Népdalkör, illetve a
biztosítása
Sámli Klub
összejövetelein
Hosszú távon: Az
idős emberek
egyedülléte
csökken.
Önkormányzati
adatok

szervezésével,
motiváció
növelésével,
pályázati
lehetőségek
igénybevételével.

Pályázat
megnyerése
Akadálymentesítés
megkezdése A
községben lévő
középületek és
közterületek nagy
részének
akadálymentesítése
Önkormányzati
adatok,
közintézmények
adatai,

Fenntarthatósága:
Pályázaton elnyert
támogatások útján
történő
megvalósítás,
pályázatban lévő
fenntarthatósági
szempontok
alapján, illetve az
önkormányzat
pénzügyi
helyzetének
függvényében.

Pályázati pénz,
Támogatás,
Technikai háttér,
Szakemberek
bevonása
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sorszáma
megnevezése

2

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

akadálymentes legyen
fizikai és
infokommunikációs
szinten is.
A község
Információ,
Ahhoz, hogy a
honlapjának
művelődés területén településen a
akadálymentesítése a fogyatékkal élők fogyatékos személyek
, könyvtárba
esélyegyenlőségéne hozzáférjenek az
„braille”, hangos
k növelése.
művelődéshez és az
könyvek beszerzése
információkhoz,
szükséges a könyvtárba
az ún. „braille”
könyvek, hangos
könyvek beszerzése,
illetve a község
honlapjának az
akadálymentesítése.
Rövid távú:
Információk biztosítása
a honlapon keresztül.
Pályázatok felkutatása,
lehetőség szerinti
benyújtása, támogatás
megnyerése.
Középtávú: Az
akadálymentesítés
megkezdése, „braille”,
hangos könyvek
beszerzése. Hosszú
távú: A községben élő
fogyatékos személyek
részére az egyenlő
esélyű hozzáférés
lehetőségének
biztosítása az
információk

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
Az intézkedés tartalma
dokumentumokka
l

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
felelőse
k határideje

Pályázati lehetőségek polgármeste 2018.12.31.
felkutatása Honlap
r
akadálymentesítése
„Braille” könyvek,
hangos könyvek
beszerzése

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Rövid távon:
Pályázati pénz,
Akadálymentesített Támogatás,
honlap elkészítése Technikai háttér,
Közép távon: A
Szakemberek
honlapon található bevonása
információk
frissítése Hosszú
távon: A község
lakossága közül
többen jutnak hozzá
az információkhoz a
honlap
akadálymentesítésé
t követően.
Önkormányzati
adatok, helyi
adatgyűjtés

Fenntarthatósága:
Az önkormányzat
pénzügyi
helyzetének
függvényében.
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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.
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A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános
fórumot hívtunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is a
www.poroszlo.hu honlapon, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének
2013.június 7-én történt 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
(www.poroszlo.hu), a helyi média Poroszlói Újság 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
Bornemisza János
polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek
számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket,
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
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-

a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
a HEP Fórum összehívása és működtetése.

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

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a
beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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