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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,/2O1,L. (Xll. 27.\ Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (Vl, 5,) EMMl rendelet rendelkezéseivel, Bodroghalom Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program mega la pozását szolgálja.

A település bemutatása

Bodroghalom település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól közúton 93 kilométerre
keletre, a Bodrogköz szívében, a Sátoraljaújhelyt Cigánddal összekötő út mentén helyezkedik el.
Sátoraljaújhelytől 15 kilométerre, Sárospataktól 18 kilométerre fekszik.
A község első írásos említése 1358-ból való, a régészeti ásatások azonban sokkal régebbi korokról
árulkodnak. Az t97}-es években kelta kori temetőt tártak fel a községben a miskolci Herman Ottó
MÚzeum munkatársai. A millennium évében pedig 28 honfoglalás-kori sírra bukkantak, melyek
leleteit a Nemzeti Múzeumban azÉv szerzeményei kiállításon mutatták be 2001-ben. A település
birtoktörténete meglehetősen egyszerű, mert a vizektől elzárt, főleg pákászattal és
állattenyésztéssel foglalkozó falu nem tartozott a legjövedelmezőbb birtokok közé. A Lukay, majd
Bocskai, végül a Vécsey család tulajdona. A falut 1927-ig egykori birtokosai után Lukának hívták
akkor azonban, a Bodrogköz homokbuckáira való utalással felvette a Bodroghalom nevet.

Lakónépesség száma az év
végén

1-o Változás

2oo7 I457 n.a.

2008 1405 96%

2009 1355 96%
201,o 1356 Loo%

201,1 1366 LoI%
2012 1351 99%

2013 1382 1o2o/o

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program
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A fenti ábrából és diagramból látszik, hogy 2007-től csökkent a lakónépesség száma, majd 2013-ban
átmeneti növekedés ta paszta lható.

A lakónépesség az adott terűleten lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendel
személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes szám

Állandó népesség

Állandó rrépesség - nők

15-],7 *vcs
5li.

tő %

nők férfiak osszesen nők férfiak
no 738 696 1434 57% 49%

0-2 évesek n,a, n,a, n.a. n.a.

0-14 éves 118 3,17 235 5o% 5o%

15-17 éves 39 34 73 53o/o 47%

18-59 éves 333 317 650 51% 49%

60-64 éves 101 97 198 51% 49%

65 év feletti L47 131 278 53% 47o/o



Az állandó népességet bemutató ábrából és diagramból látszik, hogy a fiatalabb korosztályban {18-59)
évesek között körülbelül egyenlő arányosság van. Míg az idősebb korosztályok közül pedig a nők
dominálnak,
Az állandó népesség legnagyobb százalékát a 18-59 éves korosztály teszi k.
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3. számú táblázat - index

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő}

0-14 éves korú
állandó lakosok

száma {fő}

Öregedésiindex {%}

2oo1 219 288 76,jYo

2008 1,8z 262 69,sYo

2009 183 256 71,sYo

2aIo 177 250 70,8%ó

20Ll 170 25L 67,7%

20t2 L76 26a 67,7%

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

állandó jellesű
odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 7 29 -22

2oo9 9 33 -24

201,0 10 34 -24

201,1, 17 17 0

2012 30 47 -17
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A községben az elvándorlás inkább a jellemző, ez leginkább annak köszönhető, hogy nincs munkahely, így a
fiatalok elköltöznek. 2011-ben több volt a településre érkezők és az innen elvándorlók száma kiegyenlítette
egymást.
Természetes szaporodás:

élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás {fő)

2008 31 27 4
2oo9 27 29 -2

201,o 35 24 !1
2011, 34 26 8

20L2 38 24 14
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2009. kivételével minden évben nagyobb volt a születések aránya, mint az elhalálozásé.



Értékeink, kütdetésünk

Településünk legnagyobb értéke sokszínűségében rejlik. A jó minőségű termőföldek a környezet, a szociális
és egészségügyi ellátás, a kulturális szolgáltatások, valamint a civil szervezetek léte és munkájának
minősége, mind alapot adhatnak arra, hogy településünkön mindenkinek esélye legyen a jő minőségű
szolgáltatásokra, a megfelelő életkörülményekre.

Bodroghalom Község Önkormányzata az alábbi küldetést tekinti sajátjának: a múlt történelmi és természeti
értékeit megőrizni fontos feladatunk. Ezen túlmenően a változások előidézőiként az utókor számára

maradandót alkotni és hátrahagyni szintén lényeges küldetés.

Megfelelni a helyi lakosok igényeinek, ugyanakkor világunk változást sürgető kihívásainak is. A település
életét felelősen irányítani, gazdasági, társadalmi és környezeti adottságait minél teljesebb mértékben
kihasználva fejlődését elősegíteni és a különböző forrásokat felkutatva cselekedni. A település gazdasági

növekedését felgyorsítani, a lakosság életkörülményeit javítani, megőrizni a helyi hagyományokat,
szokásokat és értékeket, valamint figyelembe venni az esélyegyenlőségi szempontokat, amelyek áthatják a

kötelező és önként vállalt feIadatok ellátását a település életének alakítása során.

Cé!ok

A Helvi Esélvegvenlőségi program átfoeó célia
Bodroghalom település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkri minációmentességet,
szegregá cióme ntességet,
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 helvzetelemző részének célia
Elsődleges célunk számba venni a 321,/201,1,. {Xl|.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 lT
tartalmazza.

A HEP lT célia
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók he|yzetének javítása

szempontjából.
Tová bbi célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt,
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előílójogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáről szőló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program

elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
r a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi

mentorokról" szóló 321,/201,1,. {XU.27.) Korm. rendelet ,,2. A helyi esélyegyenlőségi program

elkészítésének szempontjai" fejezete és
. a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (V|,5.) EMMl

rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

. a Magyarország helyiönkormányzatairól szóló201,1,. éviCLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)

. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény (továbbiakban: Szt.)

. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi lv, törvény
(továbbiakban: Flt,)

l a nemzetiségek jogairól szóló 201,1,. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
f az egészségügyről szőlő 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
r a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szőlő !997. évi xxxt. törvény (továbbiakban:

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

t.2 Az esélyegyenlőségicéIcsoportokat érintő helyiszabályozás rövid bemutatása.

A program elkészítésénél figyelembe vettük továbbá azokat a helyi rendeleteket, amelyek a településen
szociálisan hátrányos helyzetű lakosság problémáinak enyhítésére szolgálnak

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.L Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal

Az Önkormányzatokról szóló törvény az Önkormányzatok számára kötelező jelleggel írja elő a gazdasági
program elkészítését és elfogadását. A gazdasági program az Önkormányzat részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitűzéséket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőséggel összhangban a

helyi társadalmí, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével az Önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program célja a lakosság életminőségének javításához szükséges Önkormányzati háttér
biztosítása, melyet az Önkormányzat a saját és a külső eszközök felhasználásának optimalizálásával végez.
Támaszkodtunk a település rendezési tervére, valamint település fejlesztési koncepciójára is

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Mind a kistérség, mind a járás célja az, hogy a fennhatósága alá tartozó településeken egységesen
jelenjenek meg az esélyegyenlőség jogszabályban foglalt elvárásai, ennek érdekében a pályázatok gyakran

az összes érintett településen megvalósításra kerülnek, az összes érintett település bevonásával.



2.3 A telePÜ|ési ÖnkormánYzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helYzetelemzés alapját adóstatisztikai adatok legnagyobb részét az Országos Területfejlesztési és

TerÜletendezési lnformációs Rendszer (TElR) adatbázisból gyűjtöttük össze. jelentős segítséget nyújtottak
továbbá a releváns adatok összegyűjtéséhez az önkormányzat társzervei és intézményei nyilvántartásai és
statisztikái. Ezen kívül támaszkodtunk egyes ágazati beszámolók megállapításaira, a különböző területeken
dolgozó szakemberek tapasztalataira. A fogyatékkal élők számára és helyzetére vonatkozóan releváns
adatokat gyűjtéssel, helyi ismeretség alapján sikerült beszereznünk, mivel az önkormányzat erre
vonatkozóan adattal nem rendelkezik

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A mélyszegénység egy viszonylag új, azonban egyre gyakrabban emlegetett fogalom. Ezen elsősorban azt a
jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki{k) tartósan a létminimum alatt él(nek). És szinte esélyük sincs
arra, hogy ebből a helyzetből-önerőből kilépjen(ek). A mélyszegénység igen összetett jelenség, amelynek
oka többek között a társadalmi és gazdasági hátrányokban, az iskolai végzettség és a foglalkoztatottságbeli
hátránYokban mutatkozik meg, és ezáltal súlyos megélhetési zavarokhoz vezet. A mélyszegénység hatása az
alapvető létfeltételekben, a lakhatási és táplálkozási körülményekben, valamint az érintett személyek
egészségi állapotában is jelentkezik.

,,Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének
fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás,
mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű
térségekben és te|epülés perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények." ,,Minden
harmadik ember (kb. három millió) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük ].,2 millióan
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségben
élőket sújtják. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámúk a becslések alapján kb. 750
ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik."

A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg Magyarországon hivatalosan
az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi törvény
értelmében a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó személyes adat különleges személyes adatnak
minősÜl, amelyet - a törvényben meghatározott eseteket kivéve - az érintett írásos beleegyezése nélkül
nem lehet nyilvántartani, A beilleszkedni vágyás, illetve a cigányokkal szembeni előíté|etek miatt azonban
Magyarországon ma a roma népesség egy része nem szívesen vállalja roma identitását, éppen ezért
számukat megmondani nagyon nehéz vállalkozás. A településen élő roma lakosság nagy hányada
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és vagyon fogalmát az \993. évi lll. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
(tovóbbiakban: Szt.)4. §-a és a családok támogatásáről szólő 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban;
cst.) 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában.

Bodroghalom Község a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 24o/2006.
(Xl. 30.) Korm. Rendelet értelmében a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott
települések közé tartozik. Ez a tény befolyásolja a településen élők jövedelmi és vagyoni helyzetét, A
népesség jövedelmi viszonyairól nem áll rendelkezésre valós és megbízható kép, bár a személyi
jÖvedelemadó Önkormányzatunkat megillető összege némi támpontot jelentett ezen kérdés vizsgálatakor

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP ].. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991, évi lV. törvény {továbbiakban: Flt,)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci



lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is,

a) A foglalkoztatottak, a munkanélküIiek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A településen regisztrált munkanélküliek számának változását, valamint a regisztrált munkanélküliek
munkavállalási korú lakónépességhez viszonyított arányát az alábbi diagramok mutatják,

Álláskeresők aránya

i5"0!',i",

2a,ű,h,

15,09l,

10,0"}i,

\ otii,

0,oY,i

2008 2009 2010 20]"1 201J 2ü13 2014 2ü15 ?üls 2017

m rtók ftirfiak § ör§zc5*n

A felső diagramból megállapíthaTő az, hogy a regisztrál1 álláskeresők között minden évben a férfiak aránya
magasabb, kivéve a 2009. évet.

3.2,t. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és 15-64 évesek száma

eV

15-64 év közötti lakónépesség
(fő}

nyilvántartott álláskeresók száma (fő)

no férfi o§szesen no férfi osszesen

fő lő fő íő % fő o/o fő %

2008 504 551 1055 74 ,],4,7%ő
82 1,4s% 156 14,8%ő

2oo9 496 540 1036 99 20,0%ő 105 19,4Ya 204 19,7Yo

201,o 489 535 toz4 97 19,8% 1o7 zo,a% 204 L9,9%

201,1 496 534 1030 83 '],6,7Ya 111 20,8% 194 18,8%

201,2 48-] 511 998 71, 1,4,6Yo 1,o2 2a,OYo 173 17,3To

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010 20t' 2012

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 156 204 234 194 t73

20 éves és fiatalabb
fő 6 4 3 5 0

% 3,8Yo 2,ÜYo 1,3% 2,6% 0,0%|o

21-25 év
fő 22 23 27 29 18

% 1,4}% IL,3% L]-,5% L4,9% 10,4%

26-30 év
fő 17 19 18 17 1,4

% 1,0,gYo 9,3Yo 7,7%o 8,8Yo 8,IYo

31-35 év
fő 21, 42 34 33 24

% 1,3,5% 20,6% 1,4,5% t7,o% 13,9%

36-40 év
fő 23 19 30 27 30
o//o 1,4,7Yo 9,3% 12,8Yo 13,9% t7,3Yo

41-45 év
To 1,4 20 17 1-6 11
o/o 9,j%o 9,?Yo 7,3%ú 8,2%g 9,8%o

46-50 év
íő 15 28 2-6 18 L6

% 9,6Yo 13,7Yo t3,,1% 9,3Yo 9,2Yo

51-55 év
tő 24 33 36 29 29

% 15,4% 1-6,2% 15,4% 14,9% 16,B%

56-60 év
To 1,2 1,4 43 18 23

% 7,7o/o 6,9% t8,4% 9,3Yo 13,3Yo

61 év felett fő 2 2 0 2 2

eV

nyi lvánta rtott/regisztrált
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %

no térti osszesen no férfi osszesen Nő férfi osszesen
200B 74 82 156 17 20 37 23,0% 24,4Ya 23,7%

2009 99 105 204 28 35 63 28,3% 33,3% 30,9%

zo10 97 1o7 2a4 27 38 65 27,8% 35,5% 31,9%

2o1,1 83 11,1, L94 26 32 58 31,3% 28,8% 29,gYo

2012 71 Loz 173 15 19 34 21,,LYo 1,8,6Yó 19,7%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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180 napnál régebben munkanélküliek aránya

40,09(,

3 5,0_,/u

30,0%

25,0%

20,0%

15,0y;

1ü,O?i

5,0?l

0,üló §§
?01 2

íoríiak

2ü1].

§ nők

2013 2a14

l ö55lescn

2a15 2016 2ü11

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését nemcsak a munkalehetőségek száma, hanem a nem megfelelő
szakmaválasztás, valamint a szakmai tapasztalat hiánya is befolyásolja. A kimutatásban szereplő fők száma
nem nagy létszámot mutatnak, de településünk létszámához és korosztályához viszonyítottan jelentősnek

mondható.
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3.2.4. számú tábláza

Pályakezdő ál láske resők száma
?n

1B

16

14

t2

10

ö

6

4

L

0

2009 2010 2ü11 2012 J013

m nr:k ítríi.l k

]ü14 2ü15 Jür6 2017

A munkanélkÜliek helyzetének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iskolai végzettség szerinti
megoszlást, mivel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők foglalkoztatási szempontból talán a
leghátrányosa bb helyzetben vanna k,

b/ alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.5.

ev

15 éves és idősebb lakosság
száma összesen

15-X éves legalább általános
iskolát végzettek száma

osszesen no férfi osszesen no férfi

fő fő tő tő fő fő
2oo1 1,212 619 593 tzao 614 586
201"1 1-200 607 593 1183 600 583

t- rezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves szama

eV

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

no ftrti osszesen no Férfi osszesen

fő tő fő fő nJ/o tő % fő %

2008 1"32 138 27o L4 10,6% 1,4 ta,L% 28 L0,4Ya
2009 128 137 265 13 I0,2% 14 10,2% 27 10,2%
201-o 121- 130 251 17 14,o% 13 10,0% 3o 1,2,0%

201,1 L25 I28 253 19 15,zYo 15 I!,7Yo 34 13,4%
203.2 12o 1,27 247 18 15,o% 14 LI,0%o 32 13,o%
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általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek
száma

Osszesen no férfi

fő o//o fő % fő %

12 3.,ooÁ 5 0,lYo 7 3.,2%o

17 I,4%o 7 1,,2%ő 10 1,7%

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkané|küliek száma iskolai végzettség szerint

ev
nyilvántartott álláskeresők száma

összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

8 álta|ánosnál
alacsonyabb
végzettség

8 általános
8 általánosnál

magasabb iskolai
végzettség

|-o tő % tő % íő %

2008 156 1,6 10,3% 75 48,1% 65 41,7%

2009 204 14 6,9o/o 99 48,5Yo 91 44,60Á

2010 2a4 15 7,4%o 98 48,o% 91 44,6Yo

201,1 194 1] 8,8%o 96 49,s%o 81 4L,9Yo

2012 173 17 9,1Ya 90 52,OYo 66 38,z%o

Munkanélküliek iskolai végzettséee {fő}

) qal

ZOü

150

1_00

50

ü ffiffiffiffiffi
2008 2009 20]"ü 2011 2ü12 ]013 }0L4 2015 2016 zaU

m 8.ilt.:j.inosn.il al;rclorryablr ;B 8 ált.rl.inol 8.ilt_aljnosrt jl rltar:.ts,;bt:

Mindenekelőtt arra érdemes rámutatnunk, hogy a lakosság elöregedésével párhuzamosan csökken a 8
általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya. A lakosság iskolai végzettségének növekedése
nagyobbrészt arrc vezethető vissza, hogy a belépő fiatal lakosság képzettebb, mint a kilépő idősebb
lakosság, másrészt a mutató emelkedésében valószínűleg gazdasági okok is közrejátszanak, hiszen a

munkaerőpiacon nagy valószínűséggel könnyebben talál munkát a képzett munkaerő.
A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi lV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai
alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az
elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
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c) A közfoglalkoztatás

A magas munkanélkÜliséget igyekszik enyhíteni a közfoglalkoztatás új rendszere, amelyet a 2011,szeptember 1, napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkáztatáshoz kapcsolódó, valamintegYéb tÖrvénYek módosításárÓI szóló 201,1,. évi CVl. Törvény hozott létre. A közfogtalkoztatás szervezéséttelepülésünkön Bodroghalom község Önkormányzata látja el.

Összevetve a kÖzfoglalkoztatásban részt vevők számát a település aktív korú népesésségének nagysá gával,látszik, hogY a közfoglalkoztatás jelentős, ugyanakkor nem elégséges szerepet tölt be a település helyímunkaerejének foglalkoztatásában, ez a foglalkoztatási forma csak részben tudja pótolni a hiányzómunkalehetőségeket.

A mélYszegénYségben élők és a településen élő romák foglalkoztatásában jelentős szerepet kapnak akÖzfoglalkoztatási Programok. Ezen csoport jelentős részének a közfoglalkoztaiás jelenti az egyetlen reálisesélyt a munkához való jutásra.
TelePÜlésÜnk 2012-es évben csatlakozott a Startmunka mintaprog ramhoz.20].3 márciusától egy, illetveáprilisától szintén egy újabb projektet dolgoztunk ki a foglalkoztatásra.

d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.kÖzlekedés, Potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges váltalkozási terütetek,helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Bodroghalom kÖzség aktív álláskeresői helyben nem találnak munkát. A munkát vállaló lakosság kényteleningázni SárosPatak és Sátoraljaújhely városok között, bár ennek is kevés esélye van, mert munkalehetőségezekben a városokban is minimális.

A megyeszékhely Miskolc, valamint a főváros Budapest hiába kínál(na) sokkal jobb munkavállalásifeltételeket, távolságuk miatt - ingázás esetén - egyik sem jelenthet reális célpontot a lakosság számára, Atérség munkaerŐ-Piaci helyzetére jellemz ő, hogy a térség településein sok esetben az önkormányzattekinthető az egYik legnagYobb munkaadónak. ezi jelenség ielepülésünk esetében is megfigyelhető.

e) A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásbót a munkae rőpiacravaló átmenetet megkönnyítő programok
a településen; képzéshez, tová bbképzéshez v aló hozzáíérésü k
Sajnálatos, hogY a magas munkanélküliség következtében az érintetteknek nincs kapacitása arra, hogysPeciálisan a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő,illetve az idősek foglalkoztatását elősegítő programokat dolgozzanak ki, és valósítsák meg. llyenprogramokat sem a településen, sem a térségben nem találunk.

f} MunkaerŐ-Piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez ésegYéb munkaerŐ-Piaciszolgáttatásokhoz való hozzáferOs, trelyi foglalkoztatási programok)
M un ka ügyi Hívata l sáto ra lja új helyi kirendeltsége nyújtja a legnagyobb segítséget.

g/ mélYszegénYségben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekbentörténő fog!alkoztatása:
A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg: A szegénységgel éstársadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben határozta ,"g u, Európai Unió, eszerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 6o%-ánál kevesebből élők. Ennekmegfelelően a szegénYségben élő, meghatározásánál a háitartások összes nettó jövedelmét kell figyelembevenni Úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származójövedelmét Összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal, A ksHlegfrissebb, 2o'],1" évi felvételéből származó kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alighaladta meg a nettó 62.000 Ft-ot. A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösenalacsony, a medián jövedelmek 4O%-a alatti a jövedelme.
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_ mélyszegénységben élők, illetve romák foglakoztatására nincs lehetőség az ÖnkormánYzat intézménYében,

ennek oka az alacsony iskolai végzettség.

h) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terüIetén

önkormányzatunknak a foglalkoztatás területén tapasztalt hátrányos megkÜlÖnbÖztetésről nincs tudomása,

Azonban a hátrányos megkülönböztetést bizonyítani nagyon nehéz, mivel a roma lakosság jelentős része

alulképzett, és így sokszor az alacsony képzettség, és nem az etnikai hovatartozás az indok az elutasításnál,

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális e!!átások, aktív korúak eIlátása, munkanélkÜliséghez kapcsolódó

támogatások

Segé lyezettek szá ma (fő)

1 JOü

t000

800

600

400

200

0

2008 20lü 20].1 2012 2013 zau 2B15 2ü16 2üI}

m 15-64 óvcs*k 6 5*pitlyl:cr-] rórztsLilok sr;irt",l

15-64 évesek között 20o9_tól 2010-ig nőtt a segélyben részesÜlők száma, míg 2011-ben csÖkkent a számuk.

3.3.2. számű táblázat - Járadékra j szama

eV
nyilvántartott álláskeresők száma

álláskeresési
járadékra
iogosuItak

tő tő %

2008 181 Loz 56,4Yo

2009 L71 87 50,gYo

2010 168 89 53,0%

2aIL 165 93 56,4Yo

201,2 2o3 103 50,7Yo
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trllátottak sráma (fő}
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A foglalkoztatást helyettesítő támogatás elemzéséné| abból célszerű kiindulni, hogY az Szt. 2009. január 1,

napjától egy teljesen új ellátási típust, az aktív korúak ellátását vezette be. Az aktív korúak ellátása - a

törvény célja szerint - a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személYek és családjuk részére

nyújtott ellátás. Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállaPÍtották - a

rendszeres szociális segélyre jogosultak kivételével - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. A

foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni, és a jogosult személYnek felÜlvizsgálatkor

a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt kell igazolnia,

önkormányzatunk a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében az aktív korú ellátásra való

jogosultság egyéb feltételeként előírja a rendezett lakókörnyezetre vonatkozó kÖvetelménYt. A

iapasztalatok bizonyítják, hogy az ellátást kérők eleget tesznek a követelményeknek, nem fordul elŐ, hogY

ennek hiánya miatt kerülne sor az ellátási forma megvonására. Tekintettel arra, hogY a foglalkoztatást

helyettesítő támogatás folyósításához szükséges 3O napos munkaviszonYt számos érintett a
közfoglalkoztatási rendszer működtetése nélkül még több család kerülne létfenntartást veszélYeztető

helyzetbe.
Az aktív korúak ellátásának másik típusa a rendszeres szociális segély, amely ellátási formát az alábbi

személyek veheti igénybe: egészségkárosodott személyek, az a személy, aki a rá iránYadó nYugdíjkorhatárt

öt éven belül betölti, az a személy, aki a ]-4 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gYermek ellátását

napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve a nyári napkÖzis otthonban, Óvodában vagY iskolai

napköziben nem tudják biztosítani.

Az álláskeresési segélyben és az álláskeresési járadékban részesülők létszámát vizsgálva megállaPÍthatÓ,

hogy az mindkét ellátási forma esetében igen erősen csökkenő tendenciát mutat, amelY a két ellátási forma

fo lyósításá na k egyre szigorú bb fe ltéte lei re vezethető vissza,
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3.4.3. számú táblázat - T ban

eV

lakásfenntartási
támogatásban

részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

2008 174 0

2009 192 0

2010 180 0

20t1, 173 0

2012 205 0

részesülők

Támogatásban részesülők (fő}

Z5ü

2clÜ8200920102Ü11]0I2]Ü13201420152Ü16l0L7

ffi L.rk,iSf(tlnt.rlt.j§i t.il1,10B.]tj.ok W Aclóss"igr:sokkcrrtósi tjrnrlg-tt.istlk

d} Eladósodottság
A tapasztalatok szerint az elmúlt években folyamatosan növekszik a közüzemi szolgáltatók felé hátralékkal

rendelkező lakosok száma, Az utóbbi két évben ennek ellensúlyozására egyre többen veszik igénybe az

előre fizetős, ún. ,,kártyás mérőórák" felszerelésének lehetőségét

el lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi

közszolgáltatásokhoz, közműszotgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáÍérés bemutatása

Bodroghalom külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek,

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegtegátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, terÜIeti elhelyezkedése,

megközetíthetőségér, lakásállományának állapota, közműellátottsá8a, közszolgáltatásokhoz való

hozzáf ér és lehetőségei, egyéb környezet-egészségü8yi jel lemzői stb.)

Településünkön teIep/szegregátum nem ta lál ható.

b} a telqpen/szegregátumokban élők száma, társadalmi probl€m#t szempontjából főbb jellemzői (Pl,

ÉLtkopi m"sorriar, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezel'Ek*" hátrányos, halmozottan hátránYos

tretv#,Fit gyermekek aránya, stb.}

2o0

150

1nn

5o

Nem raleváns.
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c} szegregációval veszéIyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folYamatai

Nem releváns

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

1997 . évi CLIV. Törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségÜgyi alapellátás kÖrében

gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,

d) a védőnői ellátásról,

e) az iskola-egészségügyi ellátásról,

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek

esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, VagY a hatáskÖrrel

rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre iránYuló

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeménYezi ezeket.

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormánYzatok

biZtosítják.
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított

ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi segítségnYÚjtás,

családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai

szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított e|látások: az áPolást,

gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó

intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény.

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a társadalombiztosítási rendszerekből

finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személYes

gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a
szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helYiségek

használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során,

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségÜgyi intézmények

használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járő

gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokb an (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.

3.5.1. számú táb|ázat - Orvosi elIátás

ev

Felnőttek és gyermekek
részére tervezett

háziorvosi szolgálatok
száma

csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

2008 1 0 0

2009 1 0 0

20Io 1 0 0

zoI1, 1, 0 0

zo12 1, 0 0
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közgyógyellátási igazoIvánnyal rendelkezők száma

1o2

1"08

105

96

1o7

ev

2008

2009

20Io
201,L

zot2

;

] 250

l 200

150

1oü

3.6.2, számútá blázat _ Közgyógyellátási igazolvá n nya l rendel kez ők száma

Támogatásba n réslesülők (fő}

:50

i0
; 20082009201020li2012201320142Ü1520162017

§ L.lkn§fcl,tlltort.isi t.rntog-it"isok m Ae|oss.igcsokkt-lrtlisi t.irrtogalások

A közgyógy ellátottak száma 2009-ben volt a legmagasabb, a többi évben is hasonló számban részesÜltek

közgyógyellátásban.

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állaPota megőrzéséhez és

helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó

hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1. alanyi jogon, 2. normatív

alapon, 3. méltányossági alapon.

3-6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

ev ápolási díiban részesítettek száma

2008 LI

2009 9

2010 ]
2ot1 9

2012 8
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Ápolási díjban részesülők száma (fő}

ffiffi
2ü0! Züj,0 2011 ZOlZ 2013 J014 2ü15 2016 ZCI17

Azápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyotthoni ápolását ellátó nagYkorúhozzátartozó részére

biztosított anyagi nozi.aiarutas. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók

meghatároz ásárőlld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szorulÓ, súlyosan fogyatékos

(élelkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi,

a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

Településünkön a települési önkormányzati feladatok tekintetében az egészségúgyi alapellátás biztosított,

A háziorvos a hét minden munkanapján rendel, ellátja a betegeket , a védőnő Pedig minden csÜtÖrtÖkÖn

délelőtt fogadja a kismamákat és a csecsemőket. A hétközi és hétvégi orvosi ÜgYeletet és a járóbeteg

ellátást Cigánd látja el,

b} prevenciős és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való

hozzáférés
A népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított,

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáíérés

Nincs lehetőség ilyen ellátáshoz hozzáférni a településen,

d) Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése, ápolási díjban részesÜlők

száma.

Közétkeztetés településünkön van. Az idősek klubjában lévő ellátottak, illetve a szociális étkeztetésben

részt vevők számára az étkeztetés helyben főzött főtt élelemmel valósul meg. A kÖzségben részesÜlnek

á pol á si d íj ba n hozzátartozój u k ottho ni á polásá ra.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Helyi sportéletről nem igazán beszélhetünk, az iskolába járó gyerekek az intézménYekben veszik ki részÜket

a sportból. A községben működő sportegyesület biztosítja a sportolni vágyó fiataloknak a lehetőséget,

valamint az iskolai mindennapos testnevelés.

f} Személyes gondoskodást nyújtó szociá!is szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:

ffi

ffi
Zü08

Il

Iú
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1, Szociális alapszolgáltatások:

o házisegítségnyújtás, {Társulás formájában)

o gyermekjóléti szolgálat (Társulás formájában)

o családsegítés (Társulásformában)

A szociális ellátások és a szolgáltatások szinte teljes mértékben lefedik a helYi szociális szÜkségleteket'

g} Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások

nyújtásakor
Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során

bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem indult.
hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségÜgYi

ellátórendszer keretein belül

A szociális és egészségúgyi ellátórendszer jól működik. A pénzbeli ellátások és a kÖzszolgáltatások

szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabálYozási

eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, részben nyilvánosság eszkÖzeinek alkalmazásával tÖrténik,

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

A település lakossága életminőségének javítását úgy lehet a lehető legteljesebben biztosítani, ha

tevékenységeink során a gazdaság, a társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük, Ezért

törekednünk kell a közösségi élet minél sokrétűbbé tételére, a közösségi életbe be kell vonni az

önkormányzati intézményeket, a munkahelyeket, azegyházat és a civil szervezeteket,

a) Közösségi élet színterei, fórumai

A közösségi élet intézményi színterét a Művelődési Ház, azon belül lKSZT kÖnYvtára adja. A telePÜlés

programjait - a tárgyévi költségvetés függvényében - a lakossági igényeit figyelembe véve alakítja ki,

Településünkön az alábbi állandó programokkal színesítjük a lakosság életét:

- anyák napja ( május)

- idősek napja ( október)
- Adventi gyertyagyújtás ( december)

Településünkön nem működnek civil szervezetek. A programokra az Óvodás, illetve iskolás gYerekek

készülnek lelkesen, ebben besegítenek az idősek klubjában részt vevő aktÍV időskorúak is,

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezeIésük)

Nem jelentős a roma lakosság, akik itt élnek, igyekeznek beilleszkedni a telePÜlés életébe. A korok kÖzÖtti

együttélés sem okoz gondot, a fiatalok becsülik az idősebb korosztályt, tiszteletben tartják az időseket,

c) Helyi közösségiszolidaritás megnyilvánu|ásai (adományozás, Önkéntes munka stb.}

Napjainkban egyre inkább középpontba kerül az önkéntes munka, mint a szolidaritás és a
megkülönböztetés-mentesség kifejeződésének egyik legfontosabb formája. Az Önkéntesség jelentősége

kettős: egyrészt hozzájárul a társadalom kohéziójához, másrészt magukat az Önkénteseket is segíti

készségeik fejlesztésében és személyes fejlődésükben. Az Önkéntes programok egyrészt lehetőséget

nyújtanak arra, hogy az önkéntesek tudást, tapasztalatot szerezzenek a programban vállalt tevékenységi

területeken - oktatás és szociális ellátás témakörében -, másrészt hozzájárulnak a hazai önkéntesség

kultúrájának elterjesztéséhez is,

3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegYenlőségi tevékenYsége,

partnersége a települési önkormányzattal
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szólő 2O1I,

évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik.

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek kÖzt a kéPviselt kÖzÖsség

érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, kÜlÖnÖsen

tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kaPcsolatos feladataira. A
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Védelembe vett És veszélyeztetett kiskorú {fő}
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részesítettek száma

2009 2010

& vr:r]clcrrrbr: vt,lt

4-í-.2. számú táb!ázat - Rendszeres ml

ev

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek
száma

Ebből
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek
száma

EbbőI
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

2008 L97 20 0 0 0

2009 208 25 0 0 0

201,o 2o3 23 0 0 0

20Ll L92 24 0 0 0

2012 174 25 0 0 0
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Gye rrnekvéde lmi kedvezmé nyek
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdüminimumhoz viszonyított egY főre eső havijÖvedelem

összege és a vagyoni helyzet függvényében állapíüák meg, míg a kiegészítő illetve a rendkívüli

gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegYzŐ,

amennyiben . gyur*"t"t gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal kÜzd, vagY létfenntartást

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az elemzés során az eljárás objektív és szakmai

standardoknak történő megfelelését javasolt szövegesen is értékelni. A rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási intézményben tanuló nagYkorúak

anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b) Pénzbeli támogatás

(évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezménYre való jogosultsága

tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egYéb

kedvezmény.

c) Gyermek iogán!árő helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

óvodáztatási támogatásban részesülnek, ezáltal segítve a családokat.

4.1.3. számú táblázat - Kedvezményes óvodai - iskolaijuttatásokban részesÜlők száma
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ev

lngyenes
étkezésben
résztvevők

száma
óvoda

lngyenes
étkezésben
résztvevők

száma
iskola 1-8.

évfolyam

50 százalékos
mértékű

kedvezményes
étkezésre
jogosultak
száma 1-13.
évfolyam

lngyenes
tankönyv-
ellátásban
részesülők

szárna

óvodáztatási
támogatásban

részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben

részesülők
száma

2008 48 775 12 175 0 197

2009 49 181 9 181 21" 208

201o 51 172 15 172 23 203

2011 49 179 7 L79 26 L97

20t2 57 205 0 205 24 243

e) magyar állampotgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya:

Nincs a településen olyan gyerek, aki nem magyar állampolgár lenne.

4.2Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Nem jellemző településünkre.

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

szolgáltatásokhoz való hozzáférése:

a) Védőnői ellátás jellemzői (pt. a védőnő által ellátott telepÜlések száma, egy védőnőre jutott

ellátott, betöltetlen státuszok)
Településünkön havi 1 alkalommal gyermekorvos, valamint állandó jelleggel 1 fő védőnő IéÚla eI a

gyerrnekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokat. Betöltetlen védőnői státusz nincs.

Íiá"iorrro5 is ellatla á gyermekek felügyeletét, ellenőrzi időszakonként a gyermekeket.

4-3.I. számútáblázat - Védőnői álláshelyek száma

ev védőnői álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó gyermekek

száma

2008 1 283

2oo9 1, 272

201,o L 293

201,1 I 327

2072 1, 332
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Védőnői álláshelyek {dbl
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Egy védőnőre jutó gyerrnekek száma {fő}
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b) gyermekorvosi eIlátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való

hozzál ér és, betöltetlen házi gye rm eko rvosi praxi sok szá m a )

4.3.2. számú táblázat - Gyermekorvosi ellátás jellemzői
29



eV

Betöltetlen
fe!nőtt

háziorvosi
praxis/ok

száma

Háziorvos áttal
ellátott

személyek
száma

Gyermekorvos által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos által el!átott
gyerekek száma

2008 0 0 0 265

2009 0 0 0 267

2010 0 0 0 281

201,L 0 0 0 319

2012 0 0 0 324

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

c) 0_7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (Pl. korai

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
n b-z éves gyermekek speciális ellátási igényeit a település csak részben tudja biztosítani. EgYre tÖbb az

óvodákban is azon gyermekek száma, aki szenzomotoros, mozgáskoordinációs problémákkal rendelkeznek,

Ezeket a gyermekeket gyógytornára irányítják, mivel speciális terápiát végző szakember kevés van, Az

óvónők rendszeresen tapasztalják, a fejlődési elmaradást legyen ez a beszéd, a mozgás VagY a kognitív

képességprofil területén, Ebben az esetben kb. 5 éves kor körül irányítják a gYermeket a nevelési

tanácsadóba, ahol túlterheltség miatt terápiát nem vá|lalnak, de a szűrővizsgálatokat kÖvetően elrendelik a

fejlesztést.

Bölcsődék és bölcsődébe beíratott kek szá4.3.3. számű táblázat - szama

ev bölcsődék száma
bölcsődébe beírt
gyermekek száma

Szociális szempontból felvett
gyerekek száma (munkanélkülí

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali
ta80zaton tanuló szülő}

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek

száma

2008 0 0 0 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

201,1, 0 0 0 0

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

4.3.4. számútáblázat - CsaIádi napkÖziben engedélyezett férőhelyek száma
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ev
családi napköziben engedélyezett

férőhelyek száma
családi napköziben a térítésmentes

férőhelyek száma

2008 0 0

2009 0 0

20Ia 0 0

701,1, 0 0

2012 0 0

201,3 0 0

Forrás: TelR, KSH Tstar, lntézményi

d) gyermekióléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgálat működését elsősorban a gyermekek védelméről és a gyámÜgyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény határozza meg. E jogszabályban fogla|tak szerint a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi, erkÖlcsi fejlődéséhez, a

joletet biztosító családban történő nevelkedéséhez. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogY ehhez

segítséget kapjanak, Ezt követően személyes segítség a gyermekek védelmének rendszerén keresztÜl, a

gyermekjóléti szolgáltatások keretén belül biztosítható számára, A fentitÖrvény továbbá kimondja, hogY a

gyermekjóléti szolgálat feladata: a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,

megszüntetése, védelembe vétellel kapcsolatos feladatok, javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás

alkalmazására, családjából kiemelt gyermek saját családjába történő visszaillesztése, helYettes szÜlői

hálózat működtetése. Gyermekvédelmi feladatokat közös ellátásban, társulási formában műkÖdtetjÜk. A

feladatot pszichológus végzettségű személy látja el,

e) gyermekvédelem:
A gyermekvédelmi rendszer négy alappillére:

l. pillér: pénzbeli és természetbe!i ellátások
lde tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás; rendkívÜli

gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése; otthonteremtési támogatás átneveti vagY

tartós nevelt gyermeknél.

á.| gyermekjótéti szolgáttatás: Aszolgáltatáshoz való hozzáférést az Önkormányzat biztosítla az érintettek

szamara.

A szolgáltatás célja:
. meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtani a gyermekek tÖrvénYben foglalt

jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodni

a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiánYzó szÜlői

gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek

társadal mi beilleszkedéséről
o célok elérése érdekében a törvény meghatározza a gyermekek alapvető jogait, a jogok

érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabálYait

. a törvény alkalmazása során a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, jogát

biztosítva kell eljárni
o családdal együttműködve, annak szükségleteihez igazodva biztosítani kell a gYermek családban

történő nevelkedéséa 
a.,



A szolgáltatást igénybe vevők köre:

A szolgáltatásnak a településeken élő valamennyi gyermek számára elérhetőnek kell lennie, A szolgáltatás

igénybe vétele önkéntességen alapul, igénybe veheti szülő, vagy maga a gyermek. A család életébe tÖrténő

hatósági beavatkozás kizárólag csak akkor valósítható meg, ha a gyermek védelme az Önkéntesség során

nem valósul meg. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nYÚjtó

gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint törvényben meghatározott hatósági

intézkedések biztosítják.

b.) gyermekek napközbeni ellátása :

Bölcsőde, óvoda, családi napközi, családi gyermekfelügyelet és házi gyermekfelÜgYelet nincs

településünkön. Helyben óvoda és iskola van, igénybe tudják venni a napkÖzi ellátást.

c.) gyermekek átmeneti gondozása:

lll. pillér: személves qondoskodás keretébe tartozó szakeIlátások:

n g|ermekjóléti szolgálat kapcsolatot tart a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, illetve a nevelőszÜlői

tanácsadókkal is az ellátott gyermekek és szüleik kapcsolattartásának elősegítése és esetleges

hazagondozása céljából.

lde tartozik a védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe

vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése. A védelembe

vételt a 4.1. fejezetben már részletesen ismertettük.

A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy a gyámhivatali intézkedéseket igénylő esetek a jelzőrendszer

együttm űködésé ne k szo rosa bb fo násáva l csö kke nje nek.

f) Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs.

g) Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

Minden gyermek joga a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége. Kis település lévén nem igazán

jelentős a sport és szabadidős tevékenység gyakorlása. Óvodán belÜl az Óvodás korú gyermekek egészségre

nevelése valósul meg, szabadidős programokat szerveznek a gyerekek részére,

h} gyermekétkeztetés intézményi szinten megvatósu!, ingyenes tankÖnyvet minden gyermekvédelmi

kedvezményben részesülő gyerek megkapja.

i} Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követe!ményének megsértése:

Hátrányos megkülönböztetés a szolgáltatások nyújtásakor nem történik sem telepÜlési, sem járási szinten.

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások} az el|átórendszerek keretein

belül
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek ingyenes gYermekétkeztetésben vesznek

rész azintézményekben, ingyenesen kapnak tankönyvet tanévkezdéskor.

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral {súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők
csoportja.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Aránytalan teher
Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a tanuló
életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős

költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek.

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag
jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen
normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve - így különösen közterhek elengedése,
elszámolása vagy adójóváírás útlán - hozzájárul.

Mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így különösen az oktatásba
történő bekapcsolódás feltételeinek meghatá rozása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás
követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való
hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok,
oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz valő hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel
összefüggő jogviszony megszüntetése során,

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény
szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy
oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban,
beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a
csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely
személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben
meghatá rozottakat.

A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő
bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai
felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét.

Ha a településen több általános iskola, tagintézmény működik, akkor az általános iskolai körzeteket úgy kell
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a

nevelési-oktatási intézményekben. Ha a településen, kerületben több általános iskola működik, a

halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb
százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító
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iskolának az az általános iskola, ame|y körzetének kialakításánál a halmozottan hátránYos helYzetű

gyermekek körzet| aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható ffi€B, feltéve hogY a

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az50%-ot és egYébként a telePÜlés tÖbbi

iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. ElőnYben

részesítési kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint, ha az általános iskola a felvételi

kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek

teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A felvételi kÖrzet

kialakítására vonatkozó szabályozás a2O/2O12. (Vlll. 31.) EMMl rend. 24,25. §-ában találhatÓ,

A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is figyelembe kell

venni. Ebben segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2l2ao]. (lll. 23,) TT sz,

állásfoglalása: Az etnikai alapú iskolai szegregációt nem csupán a tényleges, hanem a jogsértő által

feltételezett etnikai hovatartozás alapján is el lehet szenvedni. A szegregáció megvalósulásának nem

feltétele az elkülönített csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett elkÜlÖnítés,"

A jogellenes, elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen, ha teljes mértékben azonos

feltéteIek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden aktivitást nélkÜlÖző fenntartása is

megvalósíthatja a jogsértést,

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott kÖrÜ|tekintéssel

kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helYzetű tanulók magántanulóvá

nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az iskola igazgatójának

megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként te8Yen eleget, vagY

az í!y elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, kÖteles erről

értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormánYhivatalt,

amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dÖnt arról, hogy a tanuló

milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola

igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A szociális hátránYok

Úyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános iskola és a kÖzéPfokú

iskola képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelYnek keretei kÖzÖtt a tanuló

egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási,

továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés

megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkÜlÖnítésével,

a) a hátrányos, i!letve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos neveIési igénYŰ és

beilleszkedési, tanutási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanu!Ók Óvodai, iskolai ellátása

A településen működik óvoda, iskola, de sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási

nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása térségi szinten megoldott.

b} közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/Óvodára jutó gyógyPedagógusok,

iskoIapszichológusok száma stb.)

Adattal nem rendelkezünk, de adott esetben gyógypedagógusok, iskolaPszichológusok térségi szinten a

gyerekek rendelkezésére á llna k.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogeIlenes elkülönítés az oktatás, képzés terÜletén, az intézménYek

között és az egyes intézményeken belüliszegregációs mutatók

Nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről.

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

eltérések
Adattal nem rendelkezünk.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyerek számára gondoskodást nYÚjt,

,rgy"nán ú fokozott védelembe részesíti az arra rászorulókat. A különb öző ágazatok együttműködnek és

e§jrmást segítik, Az egyes szolgáltatásoh ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások Ún. alanYi

jogon járnak a gyermekek részére.

4.4.1. számú táb!ázat - Óvodai nevelés adatai

óvoonl ELLAToTTsÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma

I

Hány településrőljárnak be a gyermekek
2

Óvodai férőhelyek szá ma

105

Óvodaicsoportok száma

3

7.00 h-tól 16,00 h-ig

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

június 15-től augusztus 2I-
ig

Személyi feltételek Fo Hiányzó létszám

Óvoda pedagógusok száma
6 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
6 0

Gvósvpedagógusok létszáma

0 0

Dajka/gondozónő

3 0

Kisegítő személyzet

1 0

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.2. számú táblázat - óvodai nevelés adatai 2,

Ebből hátrányos / halmozottan
hátrányos helyzetű {fő)

Helyhiány miatt elutasított
gyermekek száma {fő}

ev
3-5 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

óvodai
feladat-
ellátási
helyek
száma

óvodába beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008 82 3 90 2 76 0

2009 87 3 90 2 80 0

20Io 84 3 90 2 75 0

203,1 88 3 90 2 76 0

20t2 78 3 90 2 74 0

4.4.3, számú táblázat óvodai nevelés adatai 3.

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

4.4.4. számű táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele
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2OL2-2OL3. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Osszesen

székhely

Az intézménybe beíratott gyermekek

létszáma
10 15

,],4 7 0 46

Más településről bejáró gyermekek
létszáma

1 4 2 4 0 tL

az intézménybe beíratott, 2o%-ot

meghaladóan hiányzott gyermekek

száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)

0 0 0 0 0 0

a beíratott gyermekek közü| a

hátrányos helyzetűek létszáma
] 10 14 5 0 36

a beíratott gyermekek közül a

halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma

6 5 Ll 4 0 26

tagóvoda

Az intézménybe beíratott gyermekek

létszáma
5 5 8 4 0 22

Más településről bejáró gyermekek

létszáma
0 0 0 0 0 0

az intézménybe beíratott, ZO%-ot

meghaladóan hiányzott gyermekek

száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)

0 0 0 0 0 0

a beíratott gyermekek közül a

hátrányos helyzetűek létszáma
4 4 7 3 0 18

a beíratott gyermekek közül a

halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma

3 3 5 2 0 13

Forrás; TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

tanév

Általános iskola 1-4

évfolyamon tanulók
száma

Általános i§kola 5-8
évfolyamon tanulók

száma

általános
iskolások

száma

napközis tanulók
száma

fő íő To fő %

2010/zo1,I 112 79 191 t91 10o

2011/zo12 102 91, 193 193 1o0

2a12l20t3 95 110 2o5 2o5 1oo

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

Forrás: TelR, KSH Tstar

4.4.8. számú táblázat - Általános iskoIák adatai
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tanéy

általános iskolai osztályok száma
általános iskolai osztályok száma a

gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai

feladat-
ellátási
helyek
száma

14
évfolyamon

5-8
évfolvamon

ossze§en
14

évfolvamon
5_8

évfolvamon
összesen db

2a1olzan 5 4 9 0 0 0 2_

zoLL/201,2 5 4 9 0 0 o 2

2o1,2l2073 5 5 1"0 0 0 0 2

Általános isko'ák adatai - gyógYpedagóaiá

Forrás: TelR, KSH Tstar

.

i"
:ro

:ffi
1 zoto/zott

i

ffiffi
2oa1l2al,z 2ol2l2o!3 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2aL6/2a17

osltjlvok sl.,!lrlJ (<lb} e osztá!}ok sljnla cyoí]Ype.iJgógiói oktát,isban (db}

4.4-9. számútáblázat - Általános iskolások adatai- el- és

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 313

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 63

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 7

Általános iskolás korúak közüla hh gyerekek létszáma 60

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 54

4.4.12.számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappati oktatásban
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tanév

8. évfolyamot
eredményesen
befejezettek

száma I aránya a
nappali rendszerű

oktatásban

íő %

2070/2071 1,4 100

2alJ,/2072 18 100

2oI2/201,3 20 100

t2a

1oo

8o

8. évfolyamot eredmény€§en befejezők aránya

2010/2011 Z011/2012 Z0].2/Z013 Zo13/Z014 2014/2o15 ZCI15/2015 ]016/J017

60

40

2o
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MunkavÉllalási korúak sláma ífő}

1ZOü

i000

800

60ü

4ü0

Z00

0 ,r,

20ü8 2üü9 201CI ?011

l

Z012

férfiak

Z013

x nők

Z0l4 2015 2016 zaű

].0ü0

900

8ü0

7ü0

6ü0

500

400

30ü

200

100

0

Foglalkortatottak (fő}

2008 2oü9 2o1o 2011 2012 2013

l férfiak aa nők

2o14

bl nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési proeramokban

Az önkormányzat a már ismertetett Start munkaprogramban tudja leginkább segíteni a nők

elhelyezkedését. Képzéseken való részvételük eléggé elenyésző az alacsony iskolai végzettség miatt.

c} alacsonv iskolai végzettségű nők elhelvezkedési lehetőségei
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A női munkavállalók körében szintén magas

magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik,

elhelyezkedni.

az alapfokú végzettséggel rendelkezők száma. kevés nő az, aki

Munkahely hiány miatt nem is tudna magasabb végzettséggel

Az önkormányzat által foglalkoztatottak legyen azférfi vagy nő egyforma bérrel vannak alkalmazva,

5.2 A munkaerő_piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szol6áltatások (Pl. bÖlcsődei, családi

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát

munkahelyi megoldások stb.)

A kisgyermeket nevelő nők esélyeit e szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják, A kisgYermekesek

munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges, hogy a telepÜlésen bÖlcsőde, nincs, de Óvoda van,

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

Településünkön a védőnő maximálisan ellátja feladatát, és már a fiatal párokkal elbeszélget, a

családalapításról, gyermekek vállalásáróI. Foglalkozik a várandós anyukákkal, segíti Őket felkészíteni az

anyaságra,

Családtervezés, és gyermekgondozás területe5.3. számú táblázat -
átlagos gyermekszám

védőnőnkéntev védőnők száma
0-3 év közötti

gyermekek száma

2008 1, 38 38

2009 1 36 36

2a10 1 37 37

20IL 1, 48 48

20L2 1 51 51

Eey védőnőre jutó Eyeíemekek sláma {fő}

6ü

ffiffi
2008 2009 2010 2011 2012 2ü13 2014 20}5 2ü16 20}7

50

40

jU

]n

10

0

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
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A tapasztalatok szerint a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még
felderítetlen, az erőszakjelentós része a családban marad, ilyen eset azonban településünkön nem történt.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgá|tatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs. Évekre visszamenőleg ilyen jellegű
probléma sem merült fel a településen.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Településünkön a nők helyi közéletben betöltött szerepe igen erősnek mondható, Településünkön a

polgármester nő. Az önkormányzat munkatársainak többsége szintén a női nem köréből kerültek ki. Ezen

túlmenően az Önkormányzat intézményeiben dolgozók is nők.

közéIetben

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társada|mi problémák és felszámo|ásukra irányu!ó
kezdeményezések
Az a régi beidegződés, miszerint a nőnek a konyhában a helye, napjainkban egyre kevésbé megvalósítható,
ma már a nők is rá vannak kényszerítve arra, hogy dogozzanak. A család és a karrier összeegyeztetése nem

könnyű, A nők nehezebb helyzetben vannak, mint a férfiak, mert a munka mellett ott van a család és a
háztartás is, Ahhoz, hogy mindkét helyen mesál|ják a helyüket jó szervezőkészségre, hatalmas kitartásra és

elszá ntságra va n szükségük.
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint az

50 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A

munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex
programokkal lehet enyhíteni.

5,6. számú táblázat - A nók a

eV
Képviselőtestü let tagja

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Kózgyűlések tagjai

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

2008 5 4 0 0 0 0

2009 5 4 0 0 0 0

20Io 3 3 0 0 0 0

203,1 3 3 0 0 0 0

2012 3 3 0 0 0 0

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

beazonosított problémá k fej lesztési lehetőségek

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket
nevelő család esetében a szegénység kockázata

magas

Szociá l is, gye rmekjó léti szol gá ltatások, e l látások
során célzott támogatások körének kialakítása.
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b) nők részvéteIe foelalkoztatást segítő és képzési programokban

Az önkormányzat a már ismertetett Start munkaprogramban tudja leginkább segíteni a nők

elhelyezkedését. Képzéseken való részvételük eléggé elenyésző az alacsony iskolai végzettség miatt,

c} alacsonv iskolai végzettséeű nők elheIvezkedési lehetőségei

A női munkavállalók körében szintén magas az alapfokú végzettséggel rendelkezők száma. Kevés nő az, aki

magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Munkahely hiány miatt nem is tudna magasabb végzettséggel

elhelyezkedni.

d) hátránvos meekülönböztetés a foelalkoztatás területén ípl. bérkülönbsée)

Az önkormányzat által foglalkoztatottak legyen azférfi vagy nő egyforma bérrel vannak alkalmazva.

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

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidŐ, családbarát

munkahelyi megoldások stb.)

A kisgyermeket nevelő nők esélyeit e szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A kisgyermekesek

munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges, hogy a településen bölcsőde, nincs, de Óvoda van,

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Településünkön a védőnő maximálisan ellátja feladatát, és már a fiatal párokkal elbeszélget, a
családalapításról, gyermekek vállalásáról. Foglalkozik a várandós anyukákkal, segíti őket felkészíteni az

anyaságra.

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anva- és terü!ete

eV védőnők száma
0-3 év közötti

gyermekek száma
átlagos gyermekszám

védőnőnként

2008 I 38 38

2009 t 36 36

201,o 1 37 37

zOt1, 1 48 48

2012 1, 51 51

Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő}

jU

]n

lU

2008 2009 Zü10 2011 2012 2o13 2014 2015 2016 2017
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5.4 A nőket érő erőszak, csaIádon belüli erőszak
A tapasztalatok szerint a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még

felderítetlen , az erőszakjelentős része a családban marad, ilyen eset azonban településünkön nem történt.

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

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs. Évekre visszamenőleg ilyen jellegű

probléma sem merült fel a településen.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Településünkön a nők helyi közéletben betöltött szerepe igen erősnek mondhatÓ. TelepülésÜnkÖn a

polgármester nő. Az önkormányzat munkatársainak többsége szintén a női nem köréből kerültek ki. Ezen

túlmenően az Önkormányzat intézményeiben dolgozók is nők.

számútáblázat-Anők helyi közéletben

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

kezdeményezések
Az a régi beidegződés, miszerint a nőnek a konyhában a helye, napjainkban egyre kevésbé megvalósíthatÓ,

ma már a nők is rá vannak kényszerítve arra, hogy dogozzanak, A család és a karrier összeegyeztetése nem

könnyű. A nők nehezebb helyzetben vannak, mint a férfiak, mert a munka mellett ott van a család és a

háztartás is. Ahhoz, hogy mindkét helyen megállják a helyüket jó szervezőkészségre, hatalmas kitartásra és

eIszántságra van szükségük.
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint az

50 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A

munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amellen komPlex
programokkal lehet enyhíteni.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

5.6. a

eV
Képviselőtestü let tagja

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Közgyűlések tagjai

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

2008 5 4 0 0 0 0

2009 5 4 0 0 0 0

20I0 3 3 0 0 0 0

201-1, 3 3 0 0 0 0

2012 3 3 0 0 0 0

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémá k fejlesztési lehetőségek

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket

nevelő család esetében a szegénység kockázata
magas

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
sorá n célzott tá mogatások kö ré nek kia la kítása.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pI. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Az időskorúak helyzetét jelentősen befolyásolja a családi állapotuk, amely alapján megfigyelhető, hogy
korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és nóvekszik az özvegyek aránya. Településünkön az
egyedül élő idősek aránya igen magas. Az idős emberek nagy része magányosnak érzi magát, hiszen sokszor
egyedül marad, unatkozik, e kettő által izolálódik, amely a szellemi és fizikai aktivitás hanyatlásáhozvezet,
így önellátási képessége beszűkül, elesettség érzete folyamatosan erősödik. Ezen problémák láncolata sok

embernél pszichés megbetegedéseket okoz.

Nyugdjasok száma {fő}

400

390

1nn

250

200

150

r00

50

0

5.1.1. számú táblázat - Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

ev
nyugdfiban, nyugdíjszerű

ellátásban részesülő férfiak
száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
elláüísban részesülő nők

száma
összes nyugdíjas

2008 179 153 332
2009 168 1,62 330
2a10 L75 177 352
201,L L77 185 362
2012 L74 181 355

2008 2009 2010 2011 Jü12 2013 t014 2015 :016 2űL7
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Településünkön a nyugdíjasok közül magas a nők aránya.

6. 2 ldősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nvugdíiasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága a településen nem jellemző.

bI tevékenv időskor (pl. élethosszig tartó tanulás. idősek. nvugdíiasok foqlalkoztatásának lehetőségei a
közintézménvekben, foglakoztatásukat támogató eevéb programok a településenl
Tapasztalataink szerint az egészséges nyugdíjasok szívesen végeznének valamilyen jövedelemkiegészítő

tevékenységét (egyrészt, hogy jövedelmi viszonyaikon javítsanak, másrészt, hogy az elszigeteltségük
csökkenjen), azonban erre gyakorlatilag semmilyen esélyúk sincs, a térség igen kedvezőtlen munkaerő-piaci
helyzete miatt. Többen kiveszik részüket az unokák nevelésében, támogatást nyújtva ezzel a fiataloknak.
Megfigyelhető, hogy hasznosan szeretnék elfoglalni magukat, nyugdíjas klubba járnak, énekléssel,
olvasással, tv nézéssel ütik el azidőt,

c) hátránvos megkülönböztetés a foelalkoztatás területén
Nem releváns a községre nézve

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

való hozzáférés
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.

sza kosított el látási formák

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

200

180

16ü

140

1]ü

100

öU

eV
64 év feletti lakossás száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

íő fő %

2008 1]6 67 38
2009 181 62 34

201,o 115 55 31

201,1, 183 46 25

2012 179 41 23

Forrás: TelR, KSH Tstar

64 évnél idösebbek {fő}
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64 évnél idősebbek

nappali ellátjsban róstcsiiltek ardrrya
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Nappali ellátásban 38%o-a az

6.3.2. számú táblázat

ellátottaknak a 64 év feletti.

- ldőskorúak járadékában részesülők száma

ev időskorúak járadékában részesülők száma

2008 I
2009 L

2010 1

2011, 1,

2012 L

Forrás: TelR, KSH Tstar
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időskorúak járadékában réseesülők {fő}
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére
nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2OO7. január 1-jétől a jegyző időskorúak járadékában
részesíti azt

a) a 62. életévét, ilIetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt
lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 8O%-át,

b) az egyedülállÓ, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdükorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb
személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
95%-át,

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének L30%-át.

al az idősek egészségüRvi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Általánosságban leszögezhető, hogy az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a

település minden lakója részére, így az időskorúak részére is biztosított.
Az idősek legfőképpen időseket érintő tevékenységek az alábbiakra terjed ki:

EHózi segítségnyújtós: A házi segítségnyújtás keretében a napi 4 őrát meg nem haladó gondozási
szükséglettel rendelkező igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében biztositják az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. Így a házi gondozó feladata az alapvető gondozásí, ápolási
feladatok elvégzése, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködés.

Az alábbi szolgáltatások is hozzáférhetőek az idősek számára:
- szociális ellátás biztosítása,
- egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- étkeztetésben való részvétel,
- helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat

és a lakosság között.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek közül sokan aktívan részt vesznek a kulturális rendezvényeken, színes műsorokkal
fellépnek nemcsak a saját településünkön, hanem más községek rendezvényein is. Különösen a

Halom Dalkör-akik még nemzetközi fellépéseken is megjelennek.

c/ idősek informatikai jártassága

Az elszigetelődés problematikáját jelentősen enyhítené, ha az idősek informatikai jártassága növekedne.
Egy idei évben végzett helyi felmérés szerint 62 megkérdezett időskorúbóI 45 fő nem tudja használni a

számítógépet, nem tudja mi az internet. Pedig az internet használata segíthetne az időskorúaknak az
elszigeteltség megszüntetésében, saját családjuk fiatal(abb) tagjaival való kapcsolattartásban, valamint
abban, hogy lépést tartsanak a változásokkal. Megfigyelhető azonban e rétegnél az érdeklődés a technika
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iránt, mivel indult a kÖnyvtárban számítógépes alapfokú tanfolyam, melyen ebből a korosztályból is többen
részt vettek,

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

Az időskoruak egyre gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává. Hogy ez ne történhessen meg a
település hirdetőtábláján több alkalommal is közzétesszük a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei
Rendőr-fokapitányság bűnmegelőzési cólt szolgáló té$ékoztatő anyagalt. Az idősek klubjában több
alkalommai ftgyelmeztetjtik őket arájuk leselkedő veszélyte. Amennyiben a településen idegenek
fordulnak meg, a falugondnok, aházi segítségnyújtó szolgálaton tevékenykedők is utána néznek az
idegeneknek.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata sorá n településünkön

beazonosított problémá k fejlesztési lehetőségek

Magas az egyedül élő idősek arónya. Az idősek aktivitósót, közösségiéletét célzó
programok szervezése.

Ala csony i nfo rmati ka i j d rta ssá g l nform ati ka i ko m pete n ció k fe i lesztése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé tartoznak, hiszen a
fogyatékos személyek jelentős részének helyzetét nem csupán saját egészségiállapota, hanem a társadalmi
előítéletek, valamint az akadálymentesség hiánya is jelentősen nehezíti. 

^ 
2O1L. évi népszámlálás adatai

szerint több mint 561 ezer fogyatékossággal élő ember él Magyarországon, vagyis a fogyatékkal élők a
néPesség több mint 5,6 %io-át teszik ki. A népesség fogyatékosság-típus szerinti megoszlását vizsgálva
elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb a mozgáskorlátozottak aránya, őket követik a látássérültek és a
hallássérültek, majd pedig az értelmi fogyatékosok
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 2OO7. évi XCll. törvény 1cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

7.t.l számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális eIIátásaiban
részesülők száma

ev
megváltozott mu nkaképességű

személyek ellátásaiban részesülők
száma

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma

2008 16 25
2009 17 22
201,0 13 30
2011, 18 24
2012 5 31
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szociáli5 ellátásban részesülők száma {fő}

35
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ffiffiffi
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2016 2ü17

ev

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati

fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008 5 0 0
2009 4 0 0
201,o 5 0 0
201,I 3 0 0
2o12 2 0 0

Forrás: TelR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi
adatszol gá ltatók segítségéve l

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre olyan
mérhető statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási,
egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről, A csoport esélyegyenlőségének megteremtése érdekében a
jövőben szükségesnek látjuk egy olyan átfogó felmérés elvégzése, amelyből kitűnik a településen
fogyatékossággal élő személyek száma, jellemzői, problémái. Ezt követően feladatunk olyan környezet
működtetése, hogy a fogyatékossággal élő személyek is egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi élet valamennyi területén

al fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglaIkoztatás)
A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult.
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A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a
munkahelyi környezet, Ísv különösen a munkaeszközök, berendezések megfele|ő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető,
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki

a) a nemzetijog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, el mebeli vagy pszichológiai károsodásba n szenved.
Megvá ltozott m unka képességű m unkavál laló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én lll, csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres

szociális járadékban részesült, (Flt. 57lB §.)

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges
akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek, A védett foglalkoztatás túlsúlya
mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben, Probléma továbbá, ha nem áll rendelkezésre olyan
foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás
jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy
sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának
rÖvid időn belüli megállapítása. Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos
munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket, fogyatékosügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával a
fogyatékos személyek munkahelyi kisérésének biztosítani, Javasolt önkormányzati szakember ez irányú
képzése, állami és civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása a feladat
megoldásába. Községünkben a fogyatékkal élők a mozgáskorlátozott személyek, akiknek nagy többsége már
nyugdíjas.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Nem releváns.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátást - lakásfenntartási támogatást - igénybevevők között mozgáskorlátozott fogyatékos
személyek vannak.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
va]ó hozzáférés Iehetőségei, akadálymentesítés
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése nagy részben megoldott. A hatályos
jogszabályoknak megfelelően, ha új beruházás, felújítás valósul meg a községben, akkor az
a kadá lyme ntesített kö rnyezet biztosításáva l tö rtén i k majd.
Fontos feladat a lakosságot kiszolgáló intézmények teljes körű akadálymentesítéséhez tervek, engedélyek
elkészítése, pályázati lehetőségek felkutatása, rövid határidőn belül.
Az önkormányzat, az Óvoda, Orvosi rendelő, gyógyszertár mozgáskorlátozott rámpával rendelkezik, de még
fontos feladat lesz a mozgáskorlátozottak számára a vizes blokkok kialakítása.
Az akadálymentesítés megvalósítását követően törekedni kell további lehetőségek, célok felkutatására,
valamint fontos szempont lesz a fenntarthatóság.

a) települési önkormányzati tuIajjbnban lévő középületek akadálymentesítettsége
A középületek akadálymentesítettsége részben megoldott.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz valő hozzáíérés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgá|tató épületek akadálymentesítettsége
Az akadálymentesítettség itt még nem teljesen megoldott.
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Egyedüli munkaadó az önkormá nyzat, itt megoldott az akadálymentesítettség.

d) közösségi közlekedés, jár dák, pa rko k a kadá lymentes ítettsége
Az akadálymentesítettség itt még nem megoldott.

e/ fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciálls közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappaIi intézménye, stb.)
Nincsenek olyan helyi szolgáltatások, amelyek a fogyatékos személyek rendelkezésére állnának.

f) pozitív diszkrimináció {hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások): Nincsenek ilyen juttatások.

8. Helyi partnerség, !akossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadal mi felelősségvál laIása

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédeImi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
ön kéntesek száma, pa rtne rségi megá l la podások szá ma stb, )

A településünkön civil szervezetek nem működnek.

b)Az önkormányzati, nemzetiségiönkormányzati, egyháziés civilszektor közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzat a katolikus, valamint a református egyház kapcsolata példaértékűnek mondható,

c} önkormányzatok közötti, i|letve térségi, területi társulásokkaI való partnerség
Az önkormányzatokkal, illetve a kistérségi társulással a kapcsolat jónak mondható, kölcsönösen segítik
egymást a munkában, feladatokban.

d) A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Roma Nemzetiségi Önkormányzat településünkön működik, az önkormányzatnak jó a kapcsolata Roma
Nemzetiségi Önkormá nyzatta l.

e} A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nem releváns.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyen!őségi feladatok ellátásában.
Nem releváns.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a} a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi probIémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek {államivagy önkormányzati intéatáryek, egyházak, civil szervezetek,
stb.} bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program e}készítésének folyamatába

.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

nem rendelkezünk relevóns adatokkal, a fogyatékkal
élők szómóra és helyzetére vonatkozóan

adatbózis létrehozósa a fogyatékkal élők szómóra
é s h e lyzeté re v on atkozóa n

a fogyatékkal élők elhelyezkedési esélyei nem
megfelelőek

munkahelyek megkeresése és azok figyelmének
felhívása a fogyatékkal éIők foglalkoztatósónak

lehetőségére



A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti,
kÖznevelési, kÖzművelődési és szociális szakemberek. Módszere a személyes és online kapcsolattartás az
egYes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet
véleményezésé re koncentrá lódott.

b} az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A tervezet az önkormányzat hivatalos helyiségében közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt
mondhatnak, észrevételi lehetőséget biztosítunk.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP lT részletei

A helyzetelemzés megálla pításaina k összegzése

Célcsoport

következtetések

problémá k beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
és/vagy
mélyszegény-
ségben élők

- magas a tartÓS munkanélküliek aránya,

- a hátrányos helyzet sok esetben több
generáción keresztül öröklődik

- a tendencia visszaszorítása a
munkahelyteremtés elősegítésén keresztül,
- felzárkóztatási és fejlesztési programok
felkutatása és működtetése,

Gyermekek

- a HH-s és a HHH-s tanulók számához és
ar ány ához viszo nyítva kevese n vesznek
részt az ösztöndíj- vagy tehetséggondozó
programokban

- az esélyteremtő programokban résztvevő
tanulók számának növelése,

ldősek
magas az egyedül élő idősek aránya,
gyakra n vá lna k áldozattá,
alacsony informatikai já rtasság,

- az idősek aktivitását célzó programok
szervezése,
- idősek személyes környezetének,
otthonának védelmét szolgáló intézkedések
bővítése,
- informatikai kompetenciák fejlesztése,

Nők

- a munkanélküliség aránya a nők esetében
magasabb,
- a gyermekét egyesül nevelő vagy több
gyermeket nevelő csa lád

- képzési programok indítása, a távmunka
és a részmunka szerepe erősítésének
elősegítése,
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
ellátások során célzott

Fogyatékkal
élők

- nem rendelkezünk releváns adatokkal, a

fogyatékkal élők számára és helyzetére
vonatkozóan,
- a fogyatékkal élők elhelyezkedési esélyei
nem megfelelőek,

- adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők
számára és helyzetére vonatkozóan,
- munkahelyek megkeresése és azok
figyelmének felhívása a fogyatékkal élők
fogla koztatásának lehetőségére

A beavatkozások megva lósítói
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Célcsoport
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint

intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
- kiemelve a fele|őst

Romák
éslvagy
mélyszegény-
ségben élők

- a tendencia visszaszorítása a
m unkahelyteremtés elősegítésén keresztül,
- felzárkóztatási és fejlesztési programok
felkutatása és működtetése,
- az egészségtudatos gondolkodás
ösztönzésének elősegítése

Felelős: pol8ármester,
Partnerek: Munkaügyi Hivatal,
gyermekjóléti szolgálat, háziorvosok,
védőnők

Gyermekek

- gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzése kulturá lt szabadidős
progra mok szervezésén keresztül

Felelős: polgármester
Partnerek: Óvoda, csa|ádgondozók.

ldősek

- az idősek aktivitását célzó programok
szervezése,
- idősek személyes környezetének,
otthonána k védelmét szolgáló intézkedések
bővítése,

Felelős: polgármester
Partnerek: Rendőrség,

Nők

- képzési programok indítása, a távmunka
és a részmunka szerepe erősítésének
elősegítése,
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
ellátások során célzott támogatások
körének kialakítása,

Felelős: polgármester
Partnerek: családgondozók, Partnerek:
Munkaügyi Hivatal,

Fogyatékkal
élők

- munkahelyek megkeresése és azok
figyelmének felhívása a fogyatékkal élők
fogla koztatásá nak lehetőségére

Felelős: polgármester
Partnerek: Munkaügyi Hivatal

Jövőképünk

OlYan településen kívánunk élni, ahol a romák számára biztosított a munkalehetőség, megoldott a teljes
roma la kosság fogla lkoztatása.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők gyermekeiknek tudják biztosítani azokat a feltételeket
amelyek szükségesek a testi, erkölcsi és szellemi fejlődéshez.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében azt, hogy a gyesről visszatérők el tudjanak helyezkedni a munka
világában.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségére.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

lntézkedés címe: AkadáIymentesített település

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

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

növtorÁvú: A lakosságot kiszolgáló intézmények teljes körű
akadálymentesítéséhez tervek, engedélyek elkészítése. Határidő:2014, 05,31.
középtávú: Az önkormányzat, az ldősek klubja és az orvosi rendelő épülete
mozgáskorlátozottak számára WC-vel rendelkezzen. Pénzforrás felkutatása.
határidő: 201,6. 12. 31.
HOSSZÚ TÁVÚ: További lehetőségek, célok felkutatása. Határidő: 2OI8. 1,2.3L.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1, Felkérni az önkormányzati intézményeket az akadálymentesítésre.
2, Könyvtár akadálymentesítése.

Résztvevők és
felelős

Polgármeste r, Aljegyző.

partnerek Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Bodroghalomért Közalapítvány, Bodroghalom
SE, Munkaügyi Központ,

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövidtávú: 2014.szeptember 30.
Középtávú: 2016. december 31.
Hosszú távú:2018, december 3]_,

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fe n nta rthatósága

A teljes település intézményeinek, közterületeinek akadálymentesítése,
Tervezés, terv dokumentáció.
Fogyatékkal élők nagyobb számú részvétele a közéletben.

kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Folyamatos ka pcsolatta rtás.

Szükséges erőforrások
Beruházások pályázati benyújtásáva l.

Fenntartás a mindenkori költségvetés terhére.

lntézkedés címe: Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

magas a településünkön a munkanélküliség, ezen belül magas a tartós
munkanélküliek aránya

Célok -
Általános
mesfosalmazás és

Közfogla lkoztatásba n résztvevők szá má nak növelése
Rövidtávú cél: a közfoglalkoztatás 7%-kal növekszik Határidő. 2014. 09. 30.
Középtávú cél: a közfoglalkoztatás LO%-kal növekszik Határidő: 2016. 12.31,.
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rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Hosszú távú cél: a közfoglalkoztatás !S%-kal növekszik Határidő: zo18,12.3L.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1,

2

Közfoglalkoztatási cél meghatározása
Pályázat benyújtása
Közfogla l koztatás megva lósítása3

Résztvevők és
felelős

Résztvevők: munkanélküliek, elsősorban
valamint TKKl Központ
Felelős: polgármester

mélyszegénységben élők és romák,

partnerek lntézmények

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövidtávú: 2014. szeptember 30.
Középtávú: 2016. december 31.
Hosszú távú:2018. december 3]..

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentá ltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fennta rthatósáea

Eredményességi mutató: a közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Dokumentáltsága : önkormányzati nyilvánta rtások
Forrása: önkormányzati nyilvántartások
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható

kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázat: A közfogla l koztatásra tá mogatási rendszerének áta la kítása

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán

lntézkedés címe:
A szabadidő hasznos eltöltését, tanulást segítő eszközök beszerzése a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nincsenek eszközök, amelyek a

gyermeke k sza bad idős tevéke nységét, ta n ulását segíti k

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

A szabadidő hasznos eltöltését, tanulást különböző eszközök segítik
Rövidtávú cél: Kültéri játékok, sporteszközök beszerzése Határidő: 2014. 05. 31.
Középtávú cél: Beltéri játékok, sporteszközök beszerzése Határidő: 201,6. L2,3I.
Hosszú távú cél: Tanulást sesítő eszközök beszerzése Határidő: ZOL8. 12.31,.
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hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

P ály ázati lehetősége k keresése
Pályázatok beadása 3.

P áIy ázat megva lós ítása

1,

2

3

Résztvevők és
felelős

Résztvevők: elsősorba n

Felelős: Általános lskola
HH és HHH gyermekek
igazgatója

partnerek ldősek Otthona Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövidtávú: 2014. szeptember 30.
Középtávú: 2016. december 3]..

Hosszú távú:20]_8. december 3]_.

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

Eredményességi mutatók: a fejlesztések megvalósítása
Dokumentáltsága: fejlesztések befejezése
Forrása : pályázati források
Fenntarthatósága: A pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján

kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázat: nem kerül kiírásra megfelelő pályázat vagy nem nyer a benyújtott
páIyázat
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő pályázatok benyúitása

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán

lntézkedés címe: Programok szervezése az idősek részére az idősek aktív bevonásával

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nagy a veszélye a településen az idősek elszigetelődésének

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

Egyre többen vegyenek részt a szervezett programokon
Rövidtávú cél: lgényfelmérés Határidő: 2014. 09. 30.
Középtávú cél: Bevontak számának növelése határidő: 201,6. tZ.31,,
Hosszú távú cél: Fenntarthatóság Határidő: 2018. 1_2. 3L
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időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. lgények felmérése a programok témájára vonatkozóan
2. Programok szervezése

Résztvevők és
felelős

Résztvevők: idősek
Felelős: ldősek Otthonának vezetője

pa rtnere k ldősek Otthona, Művelődési Ház, Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövidtávú: 2014. szeptember 30.
Középtávú: 2016. december 31.
Hosszú távú:2o18. december 3]..

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentá ltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fen nta rthatósága

Eredményességi mutatók: a programok száma
Dokumentáltság: az intézménynél dokumentálva
Forrása: az intézménynél
Fe n nta rthatósága : fo lya matos tevéke nységgel biztosítható

kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázat: Érdektelenség a programok iránt
kockázat csökkentésének eszközei: Az idősek széleskörű informálása a
programokról

Szükséges erőforrások Humán

lntézkedés címe:
lnformációk közvetítése nők részére a foglalkoztatást segítő programokon való
részvételre. Foglalkoztatók információval történő ellátása, érzékenyítése:
részm u n ka idős és távm un ka le hetőségek vonatko zásában.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Magas a munkanélküliség a nők körében

Célok -
Általános
megfogalmazás és

rövid-, közép- és
hosszú távú

Egyre több nő vegyen részt a foglalkoztatást segítő programokon
Rövidtávú cél: lgényfelmérés Határidő: 2OL4. a9. 30,
Középtávú cél: Bevontak számának növelése Határidő: 2OL6.12.31,.
Hosszú távú cél: a résztvevők száma növekszik Határidő: 201,8. 72.3L.
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időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. lnformációk begyűjtése
2. lnformációk közvetítése

Résztvevők és
felelős

Résztvevők: munkanélküli nők
Fele lős: Bod rogha lom Község Önko rmá ny zat aljegyzője

partnerek Bodroghalom Község Önkormányzata
Járási Munkaügyi Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövidtávú: 2014. szeptember 30.
Középtávú: 2016. december 31.
Hosszú távú:2OL8. december 31.

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

Eredményességi mutatók: a programokon résztvevő nők száma növekszik
Dokumentáltsága: nyilvántartások
Forrása: Járási Munkaügyi Központ
Fe n nta rthatósága : folya matos tevé kenységge l biztosítható

kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázat: érdektelenség a programok iránt
kockázat csökkentésének eszköze: a munkanélküli nők széleskörű informálása

Szükséges erőforrások Humán
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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 lntézkedési 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 lT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megva lósulja nak,

A megvalósítás folya mata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának el|enőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP lT 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 lT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP lT aktualizálása,
- az eset|eges változások beépítése a HEP lT-be, a módosított HEP lT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esé lyegyen lőséggel összef üggő problémá k megvitatása
- a HEP lT 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 munkaterwel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:

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

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum el|enőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szeinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott m u n kacsoportok beszá molóina k a la pjá n.

Romák/ mély-
szegénységben

élők esély-
egyenlőségével

foglalkozó
mr rnlzlacanarf

Fogyatékkal élők
esély-

egyenlőségével
foglalkozó

munkacsoport

ldősek esély-
egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport
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Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáértaz önkormányzatrészéről a polgármester felel,:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak

va la mely m u n kacsoportjá na k bevo ná sáva l és tá mogatásáva l v égzi. 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
elhárításá ról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP lT megvalósításának koordinálása (a HEP lT-ben érintett felek tevékenységének

összehangolása, instruálása),
- a HEP lT 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 esélyegyenlóségre vonatkozó jogi

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
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toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismeretei ket bővítő képzésen, egyéb progra mon részt vegyenek,

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP lT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításába n.

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEp lT 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 lT-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, egyűttműködési
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,)

Érvényesü lés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt - de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP lT-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 lT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és - szükség esetén - felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP lT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP lT-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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l, Bodroghalom Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és
társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEp
lntézkedési Tervébe beépítettük,

lll. Ezt követően Bodroghalom Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az lntézkedési Terv) megvitatta és 5u201,3. (lX.l3J
számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:

Dátum

Bodroghalom Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Pro
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában t

Bodroghalom, 201,3,,....

Bodroghalmi Ro

Bodroghalom ,2OI3.,.
BTKT SZSZK Kistérségi Családsegítő és

Pa rtner

3L*-\ 3ra-rJ
partner aláírás

BTKT Szociális Szolgáltató Központ
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I

Úr.--}-_o .iwd*partner aláírás
Molnár Mózes Általános

üúirr* \4ric{.t
pbrtner aláírás

Bodroghalomért Közala

{.i.ó,}L fu-",o\o i,
partner aláírás

Bodroghalmi Mesepalota Óvoda

Halom Dalkör

§^-Ánü\."m '{
Mdl6,ö/i lD.W

Dátum

Dátum

Dátum

Dátum

Dátum
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