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Helyi EsélyegyenlĘségi Program (HEP)
Bevezetés


Összhangban az EgyenlĘ Bánásmódról és az EsélyegyenlĘség ElĘmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlĘségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlĘségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlĘségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kisbajcs Önkormányzata
EsélyegyenlĘségi Programban rögzíti az esélyegyenlĘség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott EsélyegyenlĘségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévĘ intézmények mĦködtetését.
Vállalja továbbá, hogy az EsélyegyenlĘségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az EsélyegyenlĘségi Program megalapozását szolgálja.



A település bemutatása
Kisbajcs a 865 fĘs (2012.) település a GyĘri Kistérségben, GyĘr-Moson-Sopron megye északkeleti részén,
GyĘrtĘl mintegy 2km távolságra északkeleti irányban fekszik. Természet-földrajzilag a Szigetköz délkeleti
szegletében helyezkedik el ott, ahol a Mosoni-Duna és az Öreg-Duna már közelítenek egymáshoz.
A két folyó áradása a történelem folyamán nagyon sokszor gátat szabott a földmĦvelésnek, ezen kívül a
magas belvízszinttel is szembe kellett nézni. A meglehetĘsen nedves természeti környezet ugyanakkor egyes
speciális tevékenységek (például zöldségtermesztés, állattenyésztés) hazai kialakulását tették lehetĘvé.
A falu közlekedés-földrajzi helyzete GyĘr közelsége miatt kedvezĘ. Kisbajcsot GyĘrbĘl a Nagybajcs felé
vezetĘ mellékútvonalon érhetjük el mind személygépkocsival, mind pedig az óránként közlekedĘ
autóbuszokkal.
Története és mai élete
Kisbajcsot az írott források elĘször 1252-ben említették Baych alakban. Az elnevezése a Baj személynévbĘl
(török eredetĦ, jelentése: „gazdag”, „bĘ”) képzĘdött valószínĦleg „cs” kicsinyítĘ képzĘ hozzáadásával. Az
1357-ben keletkezett oklevél szerint a falu már a gyĘri püspökség birtoka volt.
A mohácsi csatavesztés idején a térség nagyon fontos szerepet játszott halászatilag. Ezt bizonyítja, hogy
1526-ban Nagybajcs, Kisbajcs, Bácsa és Szava helységek fegyverforgatói Oross János vezetésével a Duna
átkelĘit Ęrizték a töröktĘl. ElsĘsorban a dunai malmok, de a halászat is jelentĘs kereseti lehetĘséget
biztosított. A falu lélekszáma is egyenletesen növekedett.
A XX. század elsĘ felében a község jelentĘsége nagymértékben növekedett. 1927-ben Kisbajcsot és SzĘgyét
közigazgatásilag egyesítették, így egy viszonylag nagyobb falu keletkezett a Szigetközben.
1929-tĘl már körjegyzĘségi székhellyé vált, ennek ellenére még országos viszonylatban mindig csak
kisközségként tekinthetjük.
A falu lakóinak 80%-a a II. világháború elĘtt mezĘgazdasági tevékenységet Ħzött, de a fellendülĘ gyĘri
hadiipar is egyre nagyobb vonzóerĘt gyakorolt a földnélküliek számára.
A Duna GĘzhajózási Társaság megszĦnése miatt nagyon sokan állás nélkül maradtak. A falu villamosítása
1948-ban fejezĘdött be.
A második világháború utáni idĘszak legfontosabb, de egyben legtragikusabb esztendeje a község számára
1954 volt. A nagy szigetközi árvíz Kisbajcsot is elérte, s a lakóházak 70%-a elpusztult. SzĘgye, Kisbajcs és
Vének között, az Öreg-Duna közelében helyezkedik el.
A trianoni békeszerzĘdés a falu határának egy részét Csehszlovákiához csatolta, ezzel az amúgy is szegény
falu mozgástere teljesen beszĦkült. Mivel önmagukat képtelenek voltak fenntartani, ezért 1927-ben
Kisbajcshoz csatolták. Szava vagy Zava Kisbajcs és Bácsa között helyezkedett el, majd Kisbajcs határába
olvadt.
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Kisbajcs mai arculatát az 1954-es pusztító árvíz után kapta, amikor a lakóházak többsége újjáépült, így itt
nem találunk annyi hagyományos parasztházat, mint más településeken. Kisbajcs lakóinak lélekszáma 1998ban 734 fĘ volt.
A falu korösszetétele az elöregedĘ községekével mutat rokonságot. GyĘr közelsége és a csendes környezet
azonban a fiatal népességre is vonzást gyakorol. Nagybajcshoz hasonlóan itt is nagy a lakosság vállalkozó
kedve, de a többség GyĘrben keresi kenyerét.
Helyben az intézmények, a magánvállalkozások és a Kossuth MGTSZ biztosít munkalehetĘséget. A
gyermekek elhelyezését az óvoda biztosítja, a falu iskolájában pedig a helybelieken kívül a nagybajcsi, a
véneki és a vámosszabadi 4-8. osztályos diákok is tanulnak. Kisbajcsnak korszerĦ körzeti orvosi rendelĘje
van.
Az itteni körzeti rendĘrségi megbízott a környék faluinak rendjére is figyel. A település infrastrukturális
fejlĘdése a rendszerváltás után rendkívüli mértékben felgyorsult, a vezetékes ívóvízellátás 1982-es kiépítése
után elĘbb a telefonhálózat bĘvítésére került sor, majd 1994-ben Kisbajcson, 1996-ban pedig SzĘgyén is
megoldódott a szennyvízelvezetés. Emellett 1993-ban új ravatalozó épült Kisbajcson.
A vezetéses gáz 1999-ben került kiépítésre mindkét községrészben. A lakosok teljes körĦ kiszolgálására
kábeltévé mĦködik, és 2006. decemberétĘl az ADSL rendszer bevezetésével megvalósult a szélessávú
Internet elérhetĘség is. A községben gazdag lefedettséggel többféle civil szervezet mĦködik.
Látnivalók:
RózsafĦzér királynĘje templom
Mosoni-Duna, Nagy-Duna természeti értékei
Tanösvény

A településen iskola, óvoda, könyvtár, postahivatal, vegyes praxisú orvosi rendelĘ, védĘnĘi szolgálat,
gyermekjóléti és családsegítĘ szolgálat mĦködik. A faluban két vegyesbolt nyújt vásárlási lehetĘséget
(elsĘsorban élelmiszert) a lakosok számára, azonban a kedvezĘbb árfekvés miatt gyakran vásárolnak az
emberek gyĘri nagyobb üzletláncok áruházaiban.
A településen mĦködĘ civil szervezetek:
•
•
•
•
•
•

Baráti kör
Énekkar
Nyugdíjas klub
TĦzoltó Egyesület
Intertec-Ablak Bajcs SE
Kisalföldi Méhészek Egyesülete
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A település állandó népesség számából kitĦnik, hogy a nĘk aránya a 0-59 éves korosztályban alacsonyabb,
mint a férfiaké, viszont a 60 év feletti korosztályban a nĘk aránya magasabb, mint a férfiaké.
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Öregedési index



65 év feletti állandó lakosok száma
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Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fĘ 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fĘ jut.
A táblázatból kitĦnik, hogy a 0-14 éves korú lakosok aránya jellemezĘen 20-30%-al magasabb, mint a 65 év
feletti lakosok aránya, tehát a településen több a fiatalabb, mint az idĘs ember.
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Természetes szaporodás
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A természetes szaporodás az elmúlt néhány évben negatív elĘjelĦ, ami azt jelenti, hogy ezekben az években
az élve születések száma kevesebb, mint az elhalálozások száma.


Értékeink, küldetésünk

A társadalmi esélyegyenlĘtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi elĘírásainak
betartása mellett a település számára is alapvetĘ jelentĘségĦ. Fontos, hogy végsĘ célként minden
állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtĘdjön az esélyegyenlĘség az élet különbözĘ
területein.
Így: a
•
•
•
•
•

tanulásban,
a szociális és egészségügyi ellátásban,
a munkához jutásban,
a fizikai környezetben,
a közszolgáltatások elérésében.



Célok

A Helyi EsélyegyenlĘségi Program átfogó célja
Kisbajcs Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a
hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal szemben érvényesül az
egyenlĘ bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlĘ hozzáférés az önkormányzat és intézményei,
valamint a közszolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz.
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Kisbajcs település Önkormányzata az EsélyegyenlĘségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlĘ bánásmód, és az esélyegyenlĘség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történĘ egyenlĘ hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket
– az óvoda kivételével – érintĘ intézkedések érdekében együttmĦködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemzĘ részének célja
ElsĘdleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlĘségi szempontból fókuszban lévĘ célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét
a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történĘ hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkezĘ problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlĘségét elĘsegítĘ feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlĘ bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlĘségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttmĦködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenĘrzés-értékelés, kiigazítás
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi EsélyegyenlĘségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)


1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését elĘíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlĘségi program elkészítését az egyenlĘ bánásmódról és az esélyegyenlĘség
elĘmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) elĘírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlĘségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlĘségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlĘségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlĘségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendeletalapján alkalmaztuk.
• Magyarország Alaptörvénye
A jogszabály feladatul az önkormányzatoknak, hogy öt évre szóló helyi esélyegyenlĘségi programot
fogadjon el, amelyben helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetĦ társadalmi csoportok oktatási,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérĘl, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlĘségi program és a helyi önkormányzat által készítendĘ egyéb
fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlĘségi terv összhangjáról.
A helyi esélyegyenlĘségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az egyenlĘ bánásmód követelményének érvényesülését segítĘ intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelĘzésére, illetve az azzal szembeni
fellépésre, továbbá az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlĘ esélyĦ hozzáférés
biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetĦek munkaerĘ-piaci hátrányait, illetve
javítják foglalkoztatási esélyeiket.
A helyi esélyegyenlĘségi program idĘarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés
alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlĘségi programot felül kell vizsgálni.
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlĘségük biztosításáról
A fogyatékos emberek a társadalom egyenlĘ méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg illetĘ
jogokkal és lehetĘségekkel csak jelentĘs nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. E törvény célja
a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos
személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos
személyek1 esélyegyenlĘségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének
biztosítása
• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérĘl és a közérdekĦ adatok nyilvánosságáról
• 1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyve
• 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
• 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrĘl és a pedagógiai szakszolgálatokról
• A kormány 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelete a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirĘl, Magyar Közlöny 1998/115. sz.
• A gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségérĘl szóló 1998. évi XXVI. tv.
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2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredĘ hátrányos megkülönböztetésrĘl
szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú
Egyezmény kihirdetésérĘl
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdĘ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követĘen munkát keresĘk foglakoztatásának
elĘsegítésérĘl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességĦ munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenĘrzésének szabályairól
2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényĦ gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
Sajátos nevelési igényĦ tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nĘk közötti
esélyegyenlĘség és egyenlĘ bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történĘ
megvalósításáról
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérĘl
10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról
1982. évi 10. törvényerejĦ rendelet a nĘkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának
felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetésérĘl
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a nemzeti köznevelésrĘl szóló 2011. évi CXC. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény



1.2 Az esélyegyenlĘségi célcsoportokat érintĘ helyi szabályozás rövid bemutatása.


Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlĘségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos
helyzetĦ társadalmi csoportok - különös tekintettel a nĘk, a mélyszegénységben élĘk, romák, a fogyatékkal
élĘ személyek, valamint a gyermekek és idĘsek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetérĘl, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlĘ bánásmód, az esélyegyenlĘség és a társadalmi felzárkózás
követelményének érvényesülését segítĘ intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az oktatás-képzés területén a
jogellenes elkülönítés megelĘzésére, az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés biztosítására. Biztosítani kell a
közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely
csökkenti a hátrányos helyzetĦek munkaerĘ-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. Kisbajcs Községi
Önkormányzat képviselĘ-testülete e témát is érintĘ, törvényi elĘírások betartása mellett megalkotott helyi
rendeleteinek, melyek a lakosság alapvetĘ létfeltételeit, a település mĦködését, az ehhez szükséges
közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetĘségeit biztosítják.
A program elkészítésénél figyelembe vettük azon alábbi helyi rendeleteket, amelyek a település szociálisan
hátrányos helyzetĦ lakossága problémáinak enyhítésére szolgálnak :
- Kisbajcs Község Önkormányzat a képviselĘ – testülete 5/2011. (III. 09.) önkormányzati rendelete az egyes
gyermekvédelmi ellátásokról.
- A felnĘtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 4/2012. (III.02.)
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Kisbajcs Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló rendeletét
16/2009(VIII.25.) alkotta meg a képviselĘ-testület. Az elĘírások hatálya kiterjed Kisbajcs Község
közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani,
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bĘvíteni, felújítani, helyreállítani,
korszerĦsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e
rendelet rendelkezéseinek megfelelĘen lehet.
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtĘl átalakult. A korábban
az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást
szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz
szorosan nem kötĘdĘ támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az
önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok
(igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelĘ képességétĘl függĘ – általános jellegĦ támogatás biztosítja.
Ezek figyelembevételével készül az önkormányzat költségvetési koncepciója.
Gazdasági program 2013-2014
2013.

év



• Kiemelt feladat lenne az építési telkek kialakítása
• Közösségi ház befejezése SzĘgye
• RendĘrlakás megszerzése és felújítása, esetlegesen a bolt mögötti területen zárt udvarú lakópark,
bérlakások kialakítása
• Játszótér felújítás, SzĘgye
• Kerékpárút megterveztetése GyĘrrel együtt, pályázati lehetĘség esetén
• Buszvárók cseréje, ezzel párhuzamosan a falu elején és végén üdvözlĘ és elköszönĘ táblák
kihelyezése
• Nyilvános mellékhelyiségek kialakítása, esetlegesen hozzákapcsolva vagy az IKSZT, vagy a
Tanösvényes pályázathoz

2014. év



• Utcák felújítása Háromág utca és Bárány köz
• Orvosi rendelĘ külsĘ homlokzatának szigetelése
• Csapadékvíz-elvezetés kivitelezés II. ütem
• Községház udvarában lévĘ kiszolgáló helyiségek felújítása
• Kisbajcs temetĘ kerítésének kiváltása, a nagy kereszthez vezetĘ út lekövezése, illetve a temetĘ elĘtti
parkoló kiépítése
• Urnafal kialakítása a temetĘben
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2.2 A helyi esélyegyenlĘségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Kisbajcs Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
 GyĘri Többcélú Kistérségi Társulás abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az Önkormányzatok ezen megállapodás
keretében történĘ együttmĦködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerĦ és optimális felhasználásával
biztosítsák a mind magasabb szintĦ ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést.
- Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és CsaládsegítĘ Szolgálat.
A gyermekjóléti és családsegítĘ szolgálat Kisbajcs mellett Nagybajcson és Vének településen mĦködik a
társulás keretében.
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerĦ, mert a társulások a
kiegészítĘ állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások részére a közösen
fenntartott intézmények költségtakarékosabb mĦködtetését eredményezik.



2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlĘség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása.
A helyi EsélyegyenlĘségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit Kft.
(teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TEIR – Az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁKISZ, a helyi
Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyĦjtés szolgálta. Az esélyegyenlĘségi program készítésekor
az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok részben elérhetĘek. Ezeket a két év múlva a felülvizsgálat
során pótolni kell.
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3. A mélyszegénységben élĘk és a romák helyzete, esélyegyenlĘsége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A településen 276 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi házban élnek.
Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettĘl, a tulajdonosok igényétĘl,
igényességétĘl függĘen karbantartottak.
A lakosok szerény, de egyelĘre elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben kialakított
otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb. Ennek legfĘbb oka a munkanélküliség.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerĘ-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyĦjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemzĘ foglalkoztatottságot, munkaerĘ-piaci
lehetĘségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különbözĘ korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban.
A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlĘség kulcselemei, s
jelentĘsen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú
részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerĘpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos
esetével találkozhatunk.
A foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) célja, hogy
biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elĘsegítését, a
foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresĘk támogatását.
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek
ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási
jogviszonyban lévĘ személyek feladatellátásba történĘ bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak
ellátása során
• közfoglalkoztatást szervez,
•

figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,

•

döntéseinek elĘkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,

•

az állami foglalkoztatási szerv mĦködési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.


15-64 év közötti lakónépesség (fĘ)

nyilvántartott álláskeresĘk száma (fĘ)

nĘ

férfi

összesen

fĘ

fĘ

fĘ

2008

303

311

fĘ
614

2009

307

262

2010

309

2011
2012



év

nĘ

férfi
fĘ

8

%
2.6%

569

9

321

630

306

330

298

324

összesen

7

%
2.3%

fĘ
15

%
2.4%

2.9%

18

6.9%

27

4.7%

15

4.9%

14

4.4%

29

4.6%

636

21

6.9%

12

3.6%

33

5.2%

622

12

4.0%

10

3.1%

22

3.5%
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ůůĄƐŬĞƌĞƐƅŬĂƌĄŶǇĂ
ϴ͘Ϭй
ϳ͘Ϭй
ϲ͘Ϭй
ϱ͘Ϭй
ϰ͘Ϭй
ϯ͘Ϭй
Ϯ͘Ϭй
ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ
ŶƅŬ

ϮϬϭϮ
ĨĠƌĨŝĂŬ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ƂƐƐǌĞƐĞŶ

Az adatokból kitĦnik, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott álláskeresĘk
száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nĘk között. Az
adatok tanúsága szerint az évek elĘrehaladásával a nĘk és férfiak körében is nĘtt a nyilvántartott álláskeresĘk
száma 2011-ig, majd 2012-ben csökkenés tapasztalható.
2008
2009
2010
2011
2012
nyilvántartott álláskeresĘk
száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

fĘ

15

27

29

33

22

fĘ

1
6.7%

1
3.7%

1
3.4%

2
6.1%

1
4.5%

3
20.0%

6
22.2%

5
17.2%

5
15.2%

4
18.2%

1
6.7%

5
18.5%

4
13.8%

3
9.1%

3
13.6%

5
33.3%
1
6.7%

5
18.5%
3
11.1%

3
10.3%
4
13.8%

4
12.1%
1
3.0%

2
9.1%
2
9.1%

1
6.7%

3
11.1%

6
20.7%

7
21.2%

2
9.1%

0
0.0%

1
3.7%

1
3.4%

2
6.1%

2
9.1%

0
0.0%

1
3.7%

2
6.9%

4
12.1%

4
18.2%

3
20.0%

2
7.4%

3
10.3%

5
15.2%

2
9.1%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

%
fĘ
%
fĘ
%
fĘ
%
fĘ
%
fĘ
%
fĘ
%
fĘ
%
fĘ
%
fĘ
%
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ůůĄƐŬĞƌĞƐƅŬƐǌĄŵĂ;ĨƅͿ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ





A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idĘsoros változása rámutat arra, hogy a
munkanélküliség a különbözĘ korosztály tekintetében miként változik a településen.
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Alacsonyan iskolázott népesség

ϭϱĠǀĞƐĠƐŝĚƅƐĞďďůĂŬŽƐƐĄŐ ϭϱͲyĠǀĞƐůĞŐĂůĄďďĄůƚĂůĄŶŽƐ
ĄůƚĂůĄŶŽƐŝƐŬŽůĂŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůŶĞŵ
Ġǀ
ƐǌĄŵĂƂƐƐǌĞƐĞŶ
ŝƐŬŽůĄƚǀĠŐǌĞƚƚĞŬƐǌĄŵĂ
ƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŬϭϱͲǆĠǀĞƐĞŬƐǌĄŵĂ

ƂƐƐǌĞƐĞŶ
Ŷƅ ĨĠƌĨŝ
ƂƐƐǌĞƐĞŶ
Ŷƅ
ĨĠƌĨŝ
PƐƐǌĞƐĞŶ
Ŷƅ
ĨĠƌĨŝ

Ĩƅ
Ĩƅ
Ĩƅ
Ĩƅ
Ĩƅ
Ĩƅ
Ĩƅ
й
Ĩƅ
й Ĩƅ
й
ϮϬϬϭ
ϲϲϵ
ϯϵϬ Ϯϳϵ
ϱϯϳ
Ϯϴϳ ϮϱϬ
ϭϯϮ
Ϯϰ ϭϬϯ ϯϱ Ϯϵ ϭϭ
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Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezĘk száma elsĘ látásra azért tĦnik magasnak, mert 2011.
évben az idĘsebb korosztályból sokan éltek még, akik 6 elemi, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkeztek.


Közfoglalkoztatásban résztvevĘk száma

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
résztvevĘk romák
résztvevĘk aránya a
résztvevĘk személyek
résztvevĘ
aránya az aktív korú
település aktív korú
száma
romák/cigányok száma
roma/cigány
lakosságához képest
lakossághoz képest
2010
4
0,6
0
0
2011
4
0,6
0
0
2012
4
0,6
0
0
Forrás: Önkormányzat adatai közfoglalkoztatás
A munkanélküliséget igyekszik enyhíteni a közfoglalkoztatás új rendszere, amelyet a 2011. szeptember
1.napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hozott létre.
A közfoglalkoztatás szervezését a településen Kisbajcs Község Önkormányzata látja el, illetve a helyi
vízmĦ telep. Ezek a munkák többnyire javítási, karbantartási, illetve a közterek tisztán tartásával kapcsolatos
munkák. A településen a közfoglalkoztatásban résztvevĘk aránya alacsony a munkanélküliek számához
képest.

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év

fĘ
nĘ

férfi

2008

8

2009

fĘ
nĘ

férfi

7

összesen
15

1

9

18

27

2010

15

14

2011

21

12

%

0

összesen
1

NĘ
12.5%

férfi
0.0%

összesen
6.7%

4

9

13

44.4%

50.0%

48.1%

29

5

9

14

33.3%

64.3%

48.3%

33

9

4

13

42.9%

33.3%

39.4%

3

2

5

25.0%

20.0%

22.7%

2012

22
12
10
&ŽƌƌĄƐ͗dĞ/Z͕EĞŵǌĞƚŝDƵŶŬĂƺŐǇŝ,ŝǀĂƚĂů
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ϭϴϬŶĂƉŶĄůƌĠŐĞďďĞŶŵƵŶŬĂŶĠůŬƺůŝĞŬĂƌĄŶǇĂ
ϳϬ͘Ϭй

ϲϬ͘Ϭй

ϱϬ͘Ϭй

ϰϬ͘Ϭй
ϯϬ͘Ϭй

ϮϬ͘Ϭй

ϭϬ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ ŶƅŬ
ϮϬϭϮ ĨĠƌĨŝĂŬ
ϮϬϭϯ

ƂƐƐǌĞƐĞŶ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ




A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb a tartós
munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek
közötti különbségre.

PályakezdĘ álláskeresĘk száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdĘ álláskeresĘk száma
nĘ

férfi

összesen

fĘ

fĘ

fĘ

2008

81

71

fĘ
152

2009

73

80

2010

70

2011
2012

év

nĘ

Férfi
fĘ

3

%
3.7%

153

2

79

149

70

85

71

82

összesen

0

%
0.0%

fĘ
3

%
2.0%

2.7%

0

0.0%

2

1.3%

2

2.9%

2

2.5%

4

2.7%

155

3

4.3%

1

1.2%

4

2.6%

153

1

1.4%

1

1.2%

2

1.3%

A táblázat egy fontos munkaerĘ-piaci helyzetre, a pályakezdĘk helyzetére irányítja a figyelmet. A
pályakezdĘk elhelyezkedési esélye a településen nagyon nehéz, mert helyben nincs munkahely. A
településen lakók általában GyĘrben találnak munkalehetĘséget.
Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, hátrányos helyzetĦ munkavállalónak kell
tekinteni. A nem megfelelĘ – alacsony vagy a munkáltatói igényektĘl eltérĘ – iskolai végzettség,
szakképzettség az elhelyezkedést megnehezíti.

>ĞŐŬƂǌĞůĞďďŝ
ĐĞŶƚƌƵŵ

10

autóbusz
járatpárok
száma munkanapokon
18

DĞŐǇĞͲƐǌĠŬŚĞůǇ

10

18



elérhetĘség
átlagos ideje
autóval

átlagos utazási
idĘ autóbusszal

Kerékpár úton való
megközelíthetĘség

átlagos utazási
idĘ kerékpáron

20-35 perc

van

30 perc

20-35 perc

van

30 perc
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&ƅǀĄƌŽƐ

2 óra


Kisbajcs és GyĘr között rendszeres a busz közlekedés, de sokan járnak autóval, illetve kerékpárral͘

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerĘpiacra való átmenetet megkönnyítĘ programok
nincsenek a településen, erre GyĘrben van csak lehetĘség, illetve képzéseken is csak GyĘrben tudnak részt
venni az érdeklĘdĘk.
MunkaerĘ-piaci integrációt segítĘ szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnĘttképzéshez
és egyéb munkaerĘ-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok):
Kisbajcs településen nincsenek munkaerĘ- piaci integrációt segítĘ szervezetek, szolgáltatások, ebben a gyĘri
munkaügyi központ tud segítséget nyújtani.
Mélyszegénységben élĘk és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történĘ foglalkoztatása:


Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre releváns adat.
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén:
Önkormányzatnak a foglalkoztatás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetésrĘl nincs tudomása.




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

A szociális törvény célja:
„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megĘrzése érdekében
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére
egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a
helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelĘsségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata.”1
A szociális ellátás formái:
„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.
(2)118
(3)119 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzĘje az e törvényben meghatározott feltételek szerint
aa) foglalkoztatást helyettesítĘ támogatást,
ab) rendszeres szociális segélyt,
ac) lakásfenntartási támogatást;
b) a települési önkormányzat képviselĘ-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bb) átmeneti segélyt,
bc) temetési segélyt;


1

Szociális törvény
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c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint
ca) idĘskorúak járadékát,
cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függĘ pénzbeli ellátások).”2
Természetben nyújtható szociális ellátások:
„47. §266 (1)267 A szociális rászorultságtól függĘ pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás
formájában
a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) az átmeneti segély és
d) a temetési segély
nyújtható.”3

Álláskeresési segélyben részesülĘk száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesülĘk fĘ
száma
2008
614
2009
569
2010
630
2011
636
2012
622
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

segélyben részesülĘk %

2.7
3.7
5
2.7
1


0.4%
0.7%
0.8%
0.4%
0.2%


^ĞŐĠůǇĞǌĞƚƚĞŬƐǌĄŵĂ;ĨƅͿ
ϳϬϬ
ϲϬϬ
ϱϬϬ
ϰϬϬ
ϯϬϬ
ϮϬϬ
ϭϬϬ
Ϭ
^ĞŐĠůǇďĞŶƌĠƐǌĞƐƺůƅŬƐǌĄŵĂ
ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭϭϱͲϲϰĠǀĞƐĞŬ
ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden
munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni a figyelmüket, hogy
jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált
munkanélküliek legyenek.


2
3

Szociális törvény
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Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott
álláskeresĘk száma
év
fĘ

álláskeresési járadékra jogosultak
fĘ

й

2008

15

6

ϰϬ͘Ϭй

2009

27

11

ϰϬ͘ϳй

2010

29

12

ϰϭ͘ϰй

2011

33

8

Ϯϰ͘Ϯй

22
4
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal


ϭϴ͘Ϯй

2012



ůůĄƐŬĞƌĞƐĠƐŝũĄƌĂĚĠŬƌĂũŽŐŽƐƵůƚĂŬĂƌĄŶǇĂ;йͿ
ϰϱ͘Ϭй
ϰϬ͘Ϭй
ϯϱ͘Ϭй
ϯϬ͘Ϭй
Ϯϱ͘Ϭй
ϮϬ͘Ϭй
ϭϱ͘Ϭй
ϭϬ͘Ϭй
ϱ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

Az álláskeresĘk ellátására vonatkozóan az Flt. 25.§.-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az
álláskeresĘ személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
A táblázatból kitĦnik, hogy 2008 óta a járadékra jogosultak száma csökkenĘ tendenciát mutat, ahogy az
álláskeresési segélyre jogosultak száma is, többen el tudtak helyezkedni.


Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítĘ támogatásban részesítettek száma
Foglalkoztatást
Azoknak a száma, akik 30
helyettesítĘ
nap munkaviszonyt nem
támogatás
tudtak igazolni és az FHT
(álláskeresési
jogosultságtól elesett
támogatás)
15-64
munkanélkülie
fĘ
fĘ
0
évesek %-ában
k %-ában
2008 3
0,4
0
0
2009 2
0,4
0
0
2010 0
0
0
0
2011 1
0,2
6
0
2012 2
0,3
1
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyĦjtés
rendszeres szociális
segélyben részesülĘk

Azoknak a száma, akiktĘl
helyi önkormányzati
rendelet alapján
megvonták a támogatást
0
0
0
0
0
0
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Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerĘ-piaci helyzetĦ, aktív korú személy kaphat, aki nem
rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. Foglalkozást helyettesítĘ támogatást álláskeresĘ
kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. január 1-tĘl), illetve foglalkoztatást helyettesítĘ támogatásra (2011.
szeptember 1-tĘl) az jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban részesült. A jogosultságot
évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-tĘl csak annak folyósítható ellátás, aki a jogosultság
felülvizsgálatát megelĘzĘ évben legalább 30 nap munkaviszonyt (vagy 30 nap közérdekĦ önkéntes munkát)
tud igazolni. Az önkormányzat rendeletben elĘírhatja, hogy a juttatásban részesülĘ lakókörnyezetét tartsa
rendben.
A lakosság számához viszonyítva alacsony az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülĘk száma,
és azoknak a száma is, akik foglalkoztatást helyettesítĘ támogatásban részesülnek.




3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

év

összes
lakásállomány
(db)

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

2008

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

276
2009
279
2010

283

2011
285
2012
288


Az önkormányzat tulajdonában két szolgálati lakás van (orvos, védĘnĘ), és egy ház.
A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs.

- Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülĘk
lakásfenntartási támogatásban részesítettek
száma
2008
0
2009
0
2010
0
2011
7
2012
8
Forrás: TeIR, KSH Tstar

adósságcsökkentési támogatásban részesülĘk
száma
0
0
0
0
0
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A táblázatban szereplĘk számára jelent problémát a közüzemi számlák fizetése, különösen a hátrányos
helyzetĦ, munkájukat elveszítĘ vagy alacsony jövedelmĦ, idĘs, vagy több gyermekes családoknak. A helyi
lakosok rászorultságtól függĘen lakásfenntartási támogatást igényelhetnek. AdósságcsökkentĘ támogatásról
nem alkotott rendelet az önkormányzat.

Lakhatás egyéb jellemzĘi: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedĘ lakások, minĘségi
közszolgáltatásokhoz, közmĦszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása:
A településen a nem központban lakók számára is rendelkezésre állnak a közszolgáltatások, illetve a
közösségi közlekedéshez is hozzáférnek a lakosok, a buszmegálló minden lakott területen megközelíthetĘ.


3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Kisbajcson szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek


3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja:
„a) elĘsegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget
befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában közremĦködĘk
feladatainak meghatározásával,
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlĘségének megteremtéséhez az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megĘrizhesse emberi méltóságát és
önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon,
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétĘl függetlenül - az
egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,
e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét jogaik
és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegébĘl
fakadó garanciális jellegĦ intézkedésekkel,
f) lehetĘvé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori
népegészségügyi célok elérését, a szükséges erĘforrások elĘteremtését, optimális
felhasználását és az egészségtudományok fejlĘdését.”4
Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat fĘbb feladat- és hatáskörei között kötelezĘ
feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és település-egészségügyi
feladatokat.
„152. § (1) 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 védĘnĘi ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”5
„153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok
körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,


4


5

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrl
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrl
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b)392 biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és
rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének
alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetĘségeihez képest - saját hatáskörben
intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkezĘ és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges
intézkedések meghozatalát,
d)393 együttmĦködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre
irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi
ezeket.”6



6

1997. évi CLIV törvény az egészségügyrl
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Orvosi ellátás
FelnĘttek és gyermekek részére
Csak felnĘttek részére szervezett házi gyermekorvosok által
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
háziorvosi szolgáltatások száma
ellátott szolgálatok száma
2008
1
0
0
2009
1
0
0
2010
1
0
0
2011
1
0
0
2012
1
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A települési önkormányzat képviselĘ testülete, a település lakosságszámára tekintettel felnĘttek és
gyermekek részére egy egészségügyi alapellátási, vegyes körzetet alakított ki.
A szakorvosi ellátást igénylĘ betegeket a háziorvos a gyĘri szakorvosi rendelĘintézetbe utalja. Az idĘs,
mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek számára, szükség szerint
betegszállító igényelhetĘ.
A háziorvosi praxis rentábilisan csak úgy lehet ellátni, hogy a fent említett
településeken is rendel az orvos, mivel Kisbajcs lakosságszáma nem volna önmagában elegendĘ. A
gyermekorvosi ellátás GyĘrben történik.
A fogorvosi alapellátást és a egészségügyi szakellátásokat, így a kórházi ellátást, a sürgĘsségi ellátást,
valamint a prevenciós szĦrĘvizsgálatokat szintén a közeli, nyolc km-re lévĘ megyeszékhelyen, GyĘrben
végzik el.

A településen gyermekjóléti és családsegítĘ szolgálat mĦködik.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, gondozást
nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és egyéb
speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.
Az orvosi rendelĘ épülete akadálymentesített.
A helyi védĘnĘ évenként szervez nĘgyógyászati szĦrĘvizsgálatot, illetve tüdĘszĦrés is rendszeresen van.
Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára
elérhetĘ. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlĘ bánásmód követelmények megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.


Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezĘk száma
év
2008

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezĘk száma
19

2009

21

2010

22

2011

18

2012

17


Forrás: TeIR, KSH Tstar

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megĘrzéséhez és
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon,
méltányossági alapon Kisbajcson a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezĘk száma az évek során
csekély mértékben változott csak.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
ápolási díjban részesítettek
év
száma
2008

2

2009

3

2010

4

2011

3

2012

3


Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás. A településen a lakosság számához viszonyítva kicsi azoknak a száma, akik
ápolási díjat kapnak.

A közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése:

Közétkeztetés a településen nincs, óvodában az étkeztetés hozott fĘtt élelemmel valósul
meg.
Sportprogramokhoz való hozzáférés:


A településnek van labdarúgó csapata, illetve a településen élĘ, itt tanuló gyerekek az iskolában részt
vehetnek különbözĘ sport edzéseken, pl, judo, modern tánc óra, illetve az iskolából megszervezik, hogy
GyĘrben úszás órára járhassanak..
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlĘ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor:
Hátrányos megkülönböztetésrĘl nincs információ a szolgáltatás nyújtás terén.

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül:


Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat, információ.



3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

A civilszervezetek rendszeres üléseinek, próbáinak a Községháza ad otthont, ahol rendezvényeiket is
megszervezhetik.
Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés szintén a Községházban mĦködĘ közösségi
térben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség.
Helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.):
Civil szervezetek munkájukkal is enyhítik a hátrányos helyzetĦ családok mindennapjait. A szolidaritás és
felelĘsség mind a magánemberekben, mind a településen mĦködĘ gazdasági szervezetekben jelen van, amely
jellemzĘen felajánlások formájában nyilvánul meg.
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Napjainkban egyre inkább középpontba kerül az önkéntes munka, mint a szolidaritás és a megkülönböztetésmentesség kifejezĘdésének egyik legfontosabb formája. Az önkéntesség jelentĘsége kettĘs: egyrészt
hozzájárul a társadalom kohéziójához, másrészt magukat az önkénteseket is segíti készségeik fejlesztésében
és személyes fejlĘdésükben. Az Önkéntes programok egyrészt lehetĘséget nyújtanak arra, hogy az
önkéntesek tudást, tapasztalatot szerezzenek a programban vállalt tevékenységi területeken - oktatás és a
szociális ellátás témakörében- másrészt hozzájárulnak a hazai önkéntesség kultúrájának elterjesztéséhez is. A
településen jellemzĘ, hogy a magánemberek is szívesen segítenek, ha önkéntes munkáról van szó.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlĘségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal

A településen nem él roma kisebbség, így értelemszerĦen roma nemzetiségi önkormányzat sem
tevékenykedik





3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.

A mélyszegénységben élĘk és a romák helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetĘségek

Eladósodás megelĘzése, adósság kezelés

Az alacsony iskolai végzettségĦek körében nagyobb
a munkanélküliség, nehezen, vagy alig tudnak
elhelyezkedni.

Felmérés az érintettek körérĘl.
Tájékoztatás az adósságkezelés lehetĘségeirĘl, módjáról.
Életvezetési tanácsadás

Tanfolyamokra beiskolázás, képzések, felnĘttoktatás
megszervezése.
Képzési programokhoz juttatás






4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlĘsége, gyermekszegénység


4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzĘi (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)

Kisbajcs lakossága 865 fĘ, ebbĘl a 0-17 éves korosztály 158 fĘ
Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

2008
2009
2010

18 év alattiak
száma a
népességben
185
179
179

Védelembe vett 18
év alattiak száma
7
1
1

MegszĦntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek közül
3
4
0

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
14
1
1
272

159
2011
154
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1
2

0
1

1
2
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.


Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlĘdése bármely ok folytán veszélybe
kerül, a gyĘri járási gyámhivatal védelembe veszi a gyermeket. Kisbajcson mĦködik Gyermekjóléti és
CsaládsegítĘ Szolgálat, mely társulási formában Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és CsaládsegítĘ
Szolgálat keretében látja el feladatát. A családgondozó jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzĘvel, családokkal
és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).
A gyermekek védelme a gyermek családban történĘ nevelkedésének elĘsegítésére, a veszélyeztetettségének
megelĘzésére, megszüntetésére szolgál.

A gyermekek védelmét:
 pénzbeli és természetbeni ellátások,


személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,



személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,



gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,



az ellátások, intézkedések megtételének ellenĘrzése, adatok kezelése

szolgálja.
A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt öt évben csökkent, illetve stagnál a védelembe
vett és veszélyeztetett gyermekek száma.
A korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembevételre, a jelenlegi helyzetben
már felmerülĘ probléma a családok megélhetése, ez családi konfliktusokhoz vezet, és felmerül a gyermekek
elhanyagoltsága is.
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A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzĘrendszer azonnali, több lábon álló mĦködésének szinten
tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság létszámához képest alacsony a védelembe vett
gyermekek száma.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres
EbbĘl
KiegészítĘ
gyermekvédelmi tartósan beteg
gyermekvédelmi
kedvezményben
fogyatékos
támogatásban
részesítettek
gyermekek
részesítettek száma
száma
száma
2008
11
2
0
2009
7
2
0
2010
12
2
0
2011
14
2
0
2012
23
2
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok



EbbĘl tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma
0
0
0
0
0

Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban
részesítettek száma
3
25
8
6
9
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Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, hogyan emelkedett a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy fĘre esĘ
havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg. KiegészítĘ és rendkívüli
gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket nevelĘ család, ha idĘszakosan létfenntartási
gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztetĘ rendkívüli élethelyzetbe kerül. Mint látható a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma folyamatosan és látványosan nĘ. Ez is annak
bizonyítéka, hogy a családok egyre nehezebben viselik a kevesebb jövedelembĘl az egyre növekvĘ kiadások
rendezését.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
Ennek formái:
 gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,


pénzbeli támogatás,
292



külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás.

Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülĘk száma, aránya

Ingyenes
50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
étkezésben
mértékĦ
Nyári
tankönyvÓvodáztatási
étkezésben
étkeztetésben
kedvezményes
résztvevĘk
támogatásban
ellátásban
száma
étkezésre jogosultak
résztvevĘk
részesülĘk
részesülĘk részesülĘk száma
száma óvoda
száma
iskola 1-8.
száma 1-13.
száma
évfolyam
évfolyam
2008
0
8
23
55
0
0
2009
3
11
27
57
0
2
2010
3
11
22
53
0
3
2011
2
11
23
60
0
0
2012
1
11
26
69
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok


Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötĘdik. A táblázat
tanúsága szerint feltĦnĘ, hogy a nyári étkeztetésben részesülĘ gyermekek száma 2012. évben nulla. Ennek
valódi oka az, hogy 2012. évben már nem volt ingyenes a nyári étkeztetés. Miután térítési díjat kellett fizetni
érte, azt a szülĘk nem vállalták.

Kisbajcson nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkezĘ gyermekek, így anyanyelvüknek és
kulturális helyzetüknek megfelelĘ pedagógiai programra sincs szükség.
A táblázatban szereplĘ adatok Kisbajcs, Nagybajcs, Vének települések általános iskolai tanulóira
vonatkoznak, mert Kisbajcson mĦködik általános iskola, a többi településrĘl is oda járnak a tanulók.

4.2 Szegregált, telepszerĦ lakókörnyezetben élĘ gyermekek helyzete, esélyegyenlĘsége

A településen nem él szegregált, telepszerĦ lakókörnyezetben gyermek

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetĦ, valamint fogyatékossággal élĘ gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és
ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyrĘl szóló
1997. évi CLIV. törvény adja, amely elĘírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körébe gondoskodik:
•
•
•
•

a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
a védĘnĘi ellátásról,
az iskola-egészségügyi ellátásról.

a, VédĘnĘi álláshelyek száma
védĘnĘi álláshelyek száma
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1

Egy védĘnĘre jutó gyermekek száma
22
24
27
30
36
303

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyĦjtés
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Az önkormányzat a védĘnĘi szolgálatot Társulás keretében látja el. A védĘnĘ heti rendszerességgel, az
orvosi rendelĘ épületében kialakított védĘnĘi szobában látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a kismamákat
és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi
állapotát, körülményeit. A védĘnĘ négy települést lát el, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének Vámosszabadi
településeket.
b,
A házi gyermekorvosi teendĘket a felnĘttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetĦ
háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem mĦködtet.
c, A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott.


d, Kisbajcson mĦködik Gyermekjóléti és CsaládsegítĘ Szolgálat, mely társulási formában Kisbajcsi
Mikrotérség Gyermekjóléti és CsaládsegítĘ Szolgálat keretében látja el feladatát. A családgondozó jó és
szoros kapcsolatot ápol a jegyzĘvel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola). A
szolgáltatás célja:
- meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtani a gyermekek törvényben foglalt jogainak
és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülĘi kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodni a gyermekek
veszélyeztetettségének megelĘzésérĘl és megszüntetésérĘl, a hiányzó szülĘi gondoskodás pótlásáról,
valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnĘttek társadalmi beilleszkedésérĘl
- célok elérése érdekében a törvény meghatározza a gyermekek alapvetĘ jogait, a jogok
érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvetĘ szabályait
- a törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, jogát biztosítva kell
eljárni
-családdal együttmĦködve, annak szükségleteihez igazodva biztosítani kell a gyermek családban történĘ
nevelkedését
e, Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és CsaládsegítĘ Szolgálat látja el a gyermekvédelmi feladatokat .

f, Krízishelyzetben igénybe vehetĘ szolgáltatásként a Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról szóló
rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévĘk számára rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, illetve krízis segélyt (átmeneti segélyt) biztosít.

g, Egészségfejlesztési, sport-, szabadidĘs és szünidĘs programokhoz való hozzáférés a helyi lehetĘségekhez
mérten biztosított. Kisbajcson az iskola épülete mellett van tornaterem, a településen van játszótér. A gyerek
úszás órán is részt vehetnek GyĘrben, a helyi iskola megszervezi az úszás oktatáson való részvételt.
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h, Ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘ gyermekek kapnak.
A fent látható kedvezményes óvodai –iskolai ellátásokat bemutató táblázat adatai szerint feltĦnĘ, hogy a
nyári étkeztetésben részesülĘ gyermekek száma 2012. évben nulla. Ennek valódi oka az, hogy 2012. évben
már nem volt ingyenes a nyári étkeztetés. Miután térítési díjat kellett fizetni érte, azt a szülĘk nem vállalták.
I, Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlĘ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselĘk észrevételei :
Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.
J, Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül:
Nincs tudomása az önkormányzatnak olyan esetrĘl, amikor pozitív diszkrimináció történt.
Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településrĘl járnak be a gyermekek

4

Óvodai férĘhelyek száma

48

Óvodai csoportok száma

2

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

6.30-16.45.

A nyári óvoda-bezárás idĘtartama: ()

4 hét

Személyi feltételek

FĘ

Óvodapedagógusok száma

3

EbbĘl diplomás óvodapedagógusok száma

3

Gyógypedagógusok létszáma

0

Dajka/gondozónĘ

2

KisegítĘ személyzet

0

Hiányzó létszám

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyĦjtés

Óvodai nevelés adatai

Óvodai
Óvodai
3-6 éves korú
Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
gyermekgyógypedagógia
gyermekek
férĘhelyek feladat-ellátási
gyermekek
csoportok
i csoportok
száma
száma
helyek száma
száma
száma
száma
2008
35
2
48
1
35
0
2009
30
2
48
1
33
0
323

2010
33
2
48
1
33
0
2011
34
2
48
1
36
0
2012
35
2
48
1
36
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyĦjtés

Kisbajcs településen egy óvoda van, az óvodai férĘhelyek száma megfelelĘ, több a férĘhely jelenleg, mint a
beíratott gyerekek száma, jelenleg két óvodai csoport mĦködik͘Ez persze késĘbb változhat, nem lehet tudni
pontosan, hogy az elkövetkezĘ években hány kisgyereket iratnak be͘
Az óvoda korszerĦ, szépen berendezett, jól felszerelt. Jó lenne, ha egy sószobát tudnának létesíteni, de
helyhiány és források hiánya miatt ez nem megvalósítható. Jól tudnának hasznosítani egy saját kisbuszt is,
amivel különbözĘ programokra tudnák szállítani a gyerekeket, de erre sincs jelenleg lehetĘség.
Általános iskolák adatai

általános
általános iskolai osztályok
általános iskolai osztályok száma a
iskolai feladatszáma
gyógypedagógiai oktatásban
ellátási helyek
száma
1-4
5-8
1-4
5-8
összesen
összesen
évfolyamon évfolyamon
évfolyamon évfolyamon
db
2010/2011
4
4
8
0
0
0
1
2011/2012
4
4
8
0
0
0
1
2012/2013
4
4
8
0
0
0
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar





Általános iskolában tanuló száma

Általános iskola 1-4
Általános iskola 5-8
általános
napközis tanulók
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma iskolások száma
száma
fĘ
fĘ
fĘ
fĘ
%
2010/2011
80
77
157
27
33,7
2011/2012
89
77
166
40
45
2012/2013
86
84
170
39
45,3
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az iskolába Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Vének településekrĘl járnak tanulók, 1-8. osztályig, a fenti
adatok ezt tükrözik. Az iskola az adatszolgáltatáskor nem tett különbséget a tanulók között lakhelyük szerint.
Csak alsó tagozatban mĦködik délutáni napközi, ahol a gyerekkel együtt tanulnak, elkészítik a házi feladatot.
FelsĘ tagozatosoknak már nincs napközi. Van néhány kisbajcsi tanuló, akiket a szülĘk GyĘrbe visznek
iskolába, mert a szülĘk nagy része is GyĘrben dolgozik. Ez a környékbeli települések esetében is jellemzĘ.
Az iskola alapfokú mĦvészeti iskola, így a tanórákon kívül is van lehetĘség többféle szakkörre, foglalkozásra
járni.


Általános iskolások adatai – el- és bejárás

Létszám (fĘ)
A településen élĘ általános iskolás korú gyermekek létszáma

49

Más településrĘl bejáró általános iskolások

121

A helyben élĘ összes
gyerekhez képest az
arányuk
X

333

Más településrĘl bejáró hh gyerekek

8

16%


2011-ben 19-en, 2012-ben 21-en, 2013-ban 16-an fejezték be a 8. osztályos tanulmányukat, ez 100%-os
eredmény.

Magyar állampolgársággal nem rendelkezĘ gyermekek száma, aránya:
A településen nem élnek nem magyar állampolgárságú gyerekek͘







4.4 A kiemelt figyelmet igénylĘ gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élĘ gyerekek
közoktatási lehetĘségei és esélyegyenlĘsége

A településen egy általános iskola mĦködik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot igénylĘ
gyermek, sajátos nevelési igényĦ gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdĘ gyermek éppúgy, mint
a kiemelten tehetséges gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható sem hátrányos megkülönböztetés,
sem szegregáció. Szükség esetén az iskola megszervezi speciális pedagógusok foglalkoztatását, pl. gyengén
látó tanuló esetében heti egy alkalommal jön gyengén látó diákokkal foglalkozó pedagógus. Az iskola
pedagógusai között is van több gyógypedagógus, fejlesztĘ pedagógus.

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregáció :
Sem a helyi óvodában, sem az iskolában nem történt hátrányos megkülönböztetés, nem történt jogellenes
elkülönítés a diákok között.
Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések:
Az általános iskolában a tanulók eredményességének egyik mutatószáma a versenyeken való részvételek,
illetve annak eredményei. Az eredményeirĘl minden esetben értesül az önkormányzat is, mert az iskola
tájékoztatásul megküldi.



Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások):
Az óvodában, iskolában minden esetben tájékoztatják a gyermekek szülĘit az ingyenes étkezési
lehetĘségekrĘl, valamint az óvodáztatási támogatásról.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetĘségek

A hosszú nyári szünetben sok szülĘnek okoz
problémát a gyermekének felügyelete, szabadidĘ
hasznos eltöltése
HPV vírus, méhnyakrák megelĘzése kamasz korban

Film klub, kézmĦves foglalkozás, társasjátékok,
sportfoglalkozás
HPV oltás támogatása





5. A nĘk helyzete, esélyegyenlĘsége


5.1 A nĘk gazdasági szerepe és esélyegyenlĘsége

A nĘk esélyegyenlĘségének jogi alapvetései, miszerint
• a nĘk és férfiak egyenjogúak, egyenlĘ jogok illetik meg Ęket minden polgári, politikai,
gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,
• a nĘket a férfiakkal egyenlĘ bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, elĘmeneteli
lehetĘségek, valamint a munkafeltételek terén
• szociális biztonság területén,
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlĘ bánásmódnak.
A nĘk tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi állapot, anyaság, és
terhesség tekintetében.

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nĘk körében
Munkavállalási
Foglalkoztatottak
Munkanélküliek
korúak száma
férfiak
nĘk
férfiak
2008
311
313
304
2009
262
314
244
2010
321
312
307
2011
330
362
318
2012
324
298
314
Forrás: TeIR és helyi adatgyĦjtés

nĘk
305
305
297
341
286

férfiak
7
18
14
12
10

nĘk
8
9
15
21
12
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&ĠƌĨŝĂŬĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐŝŚĞůǇǌĞƚĞ;ĨƅͿ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚŽƚƚĂŬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ŵƵŶŬĂŶĠůŬƺůŝĞŬ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůĄƐŝŬŽƌƷĂŬƐǌĄŵĂ



EƅŬĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐŝŚĞůǇǌĞƚĞ;ĨƅͿ
ϰϬϬ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚŽƚƚĂŬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ŵƵŶŬĂŶĠůŬƺůŝĞŬ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůĄƐŝŬŽƌƷĂŬƐǌĄŵĂ

A munkanélküliek körében a nĘk szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítĘ és képzési
programokban. A településen nem, de GyĘrben részt tudnak venni az érdeklĘdĘk a munkaügyi központ által
indított tanfolyamokon, képzéseken.
Az alacsony iskolai végzettségĦ nĘk elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a férfiaké. Ez talán a fizikai
állóképesség miatt lehet így. Amennyiben egy munkakörre férfi és nĘ is jelentkezik, többnyire a férfi
munkaerĘt részesítik elĘnyben. Nem megy el GYES-re, és nem Ę marad otthon a beteg gyerekkel. Ezek nem
hangosan kimondott vélemények, de azért érzékelhetĘ. NĘk számára településen nincsen sok
munkalehetĘség.

5.2 A munkaerĘ-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítĘ szolgáltatások (pl. bölcsĘdei,
családi napközi, óvodai férĘhelyek, férĘhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidĘ,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)

A településen bölcsĘde nincs, napközi otthonos óvoda mĦködik. Az óvodai férĘhelyek száma 48. Az
óvodába beíratott gyermekek száma 36 fĘ. A nĘk elhelyezkedése szempontjából fontos tényezĘ, hogy a
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gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. Van arról is információ, hogy GYES után az anya, mivel
távolabbi helyen talált állást magának, gyermekét is a munkahelye szerinti település óvodájába íratta.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A védĘnĘi hálózat hatékony mĦködése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A családtervezéssel,
gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelĘ. Rendszeres tanácsadás, baba-mama klub
mĦködik.
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
védĘnĘk száma
0-3 év közötti gyermekek száma
2008
1
33
2009
1
31
2010
1
36
2011
1
37
2012
1
36
Forrás: TeIR és helyi adatgyĦjtés


átlagos gyermekszám védĘnĘnként
33
31
36
37
36

ŐǇǀĠĚƅŶƅƌĞũƵƚſŐǇĞƌĞŵĞŬĞŬƐǌĄŵĂ;ĨƅͿ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

A védĘnĘ nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama gyakorlati és
lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a gyermek családi
körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, gyermek/házi orvossal. A táblázatból
kitĦnik, hogy az évek során kis mértékben nĘtt az egy védĘnĘre jutó gyerekek száma.

5.4 A nĘket érĘ erĘszak, családon belüli erĘszak

A családon belüli, nĘk ellen irányuló erĘszak nem jellemzĘ a településen. Ez nem jelenti azt, hogy nem
fordulhat elĘ, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél róla. Ha súlyosabb
eset elĘfordulna, azt már nem lehetne eltitkolni. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos
bántalmazás hamar kiderül. Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad figyelmen
kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene. A CsaládsegítĘ Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegĦ
atrocitás ér, továbbá rendĘrségi feljelentést lehet tenni.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehetĘ szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem mĦködik. A helyi információk alapján erre nincs
szükség.
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5.6 A nĘk szerepe a helyi közéletben :
Településünkön a nĘk helyi közéletben betöltött szerepe igen erĘsnek mondható. Az 5 fĘs képviselĘ
testületben 2 fĘ nĘi képviselĘ található, a településen az alpolgármester is nĘ.
Az önkormányzat jegyzĘje illetve aljegyzĘje ugyancsak nĘ. Az önkormányzat munkatársai, a családgondozó
szintén a nĘi nem körébĘl kerültek ki. Ezen túlmenĘen az önkormányzat által fenntartott óvoda dolgozói
szintén nĘk.

A nĘket helyi szinten fokozottan érintĘ társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések:

A nĘket helyi szinten fokozottan érintĘ társadalmi problémák nem jellemzĘek, intézkedést nem igényelnek.


5.7 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.

A nĘk helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetĘségek

A kisgyermeket nevelĘ, munkába visszatérĘ
édesanyáknak sokszor gondot okoz, hogy a munka
mellett a gyermekfelügyeletet nem, vagy csak
részben tudják megoldani.

Az óvoda részérĘl igényfelmérés a szülĘk körében az
óvoda nyitva tartásáról, majd a kiértékelés után a
szükséges módosítások végrehajtása.





6. Az idĘsek helyzete, esélyegyenlĘsége


6.1 Az idĘskorú népesség fĘbb jellemzĘi (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelezĘ
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
• saját jogú nyugdíj
 öregségi nyugdíj
 rehabilitációs járadék
• hozzátartozói nyugdíj
 özvegyi
 árvaellátás
 szülĘi
 baleseti hozzátartozói nyugellátás
 özvegyi járadék
Nyugdíjban, nyugdíjszerĦ ellátásban részesülĘk száma nemek szerint

2008
2009
2010
2011

nyugdíjban, nyugdíjszerĦ ellátásban
részesülĘ férfiak száma
74
72
74
77

nyugdíjban, nyugdíjszerĦ ellátásban
részesülĘ nĘk száma
113
109
106
108

összes nyugdíjas
187
181
180
185
383

2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

75

104

179
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Az idĘskorú népesség nemek közötti megoszlása érdekes jelenséget mutat. Ez a jelenség
az egész országban megfigyelhetĘ, és a nĘk hosszabb élettartamára vezethetĘ vissza, több a nyugdíjas nĘ,
mint a férfi.
Az idĘskorúak helyzetét jelentĘsen befolyásolja a családi állapotuk, amely alapján megfigyelhetĘ, hogy
korban elĘrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és növekszik az özvegyek aránya.
Településünkön az egyedül élĘ idĘsek aránya magas.

6.2 IdĘsek munkaerĘ-piaci helyzete
Az idĘs korosztály (jellemzĘen az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon alacsonyak.
Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye a nullával egyenlĘ,
sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerĘ-piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak
az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt.
Az egészséges, fiatalos nyugdíjasok szívesen végeznének valamilyen jövedelemkiegészítĘ tevékenységét
(egyrészt, hogy jövedelmi viszonyaikon javítsanak, másrészt, hogy az elszigeteltségük csökkenjen), azonban
erre gyakorlatilag semmilyen esélyük sincs, a kedvezĘtlen munkaerĘ-piaci helyzet miatt. Sokan segítenek az
unokák nevelésében, így támogatják a fiatalokat. Nyugdíjas klubba járnak, olvasással, tv nézéssel,
kertészkedéssel töltik az idejüket.
A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására sincs lehetĘség.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés

64 évnél idĘsebb népesség és nappali ellátásban részesülĘ idĘskorúak száma
64 év feletti lakosság száma
nappali ellátásban részesülĘ idĘskorúak száma
fĘ
fĘ
%
2008
86
0
2009
92
0
2010
92
0
2011
97
0
2012
94
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Nappali ellátás nincs a településen.

Az idĘsek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése:
Az egészségügyi, szociális, közmĦvelĘdési és egyéb szolgáltatások a település minden lakója részére így az
idĘskorúak részére is biztosított. A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni,
a legközelebbi szakrendelĘ GyĘrben van.
A településen jelenleg nem mĦködik házi segítségnyújtás, illetve falugondnoki szolgálat. Az elérhetĘ
szolgáltatásokról, támogatásokról a családsegítĘ szolgálat családgondozója tud felvilágosítást adni, illetve az
önkormányzat dolgozói.
Kulturális, közmĦvelĘdési szolgáltatásokhoz való hozzáférés:

A településen megszervezésre kerülĘ rendezvények bonyolításában, vendéglátásban kiveszik részüket a
nyugdíjas klub tagjai. Nagyobb kulturális eseményekre ( pl. színház) GyĘrbe kell utazni.

IdĘsek informatikai jártassága:


A helyi IKSZT megnyitását követĘen nagyi -net program indult, amelynek keretében kis létszámban
ismerkednek a jelentkezĘk a számítógép használattal.




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

Az idĘsebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi eseményeken
egyaránt. A még idĘsebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról.
Sajátos igények kielégítést célzó programokról nincs információ, hogy igény merült volna fel.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.

Az idĘsek helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetĘségek

Sok a magányos idĘs, akik nehezen mozdulnak ki
otthonukból kevésbé nyitottak a közösségi
programokra.
Az idĘs emberek gyakran válnak bĦncselekmények
áldozatává, kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe.

A településen élĘ idĘs emberek számára közösségi
programok szervezése
Az idĘs emberek személyes, és lakókörnyezetük
biztonságának növelése.











7. A fogyatékkal élĘk helyzete, esélyegyenlĘsége
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7.1 A településen fogyatékossággal élĘ személyek fĘbb jellemzĘi, sajátos problémái

A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetĦ csoportjai közé tartoznak, hiszen a
fogyatékos személyek jelentĘs részének helyzetét nem csupán saját egészségi állapota, hanem a társadalmi
elĘítéletek, valamint az akadálymentesség hiánya is jelentĘsen nehezíti.
Fogyatékkal élĘk foglalkoztatásának lehetĘségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás):

Fogyatékkal élĘ lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, de nem a hátrányos
megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra létszám sem tevĘdne össze. A
településen nincs olyan munkahely, amely kifejezetten megváltozott munkaképességĦ, vagy fogyatékkal élĘ
embereket foglalkoztatna. Ilyen munkahelyek GyĘrben vannak.
Arra vonatkozóan, hogy valakit fogyatékossága miatt nem alkalmaztak volna, nincs információ.

A fogyatékkal élĘk saját lakókörnyezetükben élnek.
A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon, gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek
ellátása családon, környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott
A településen a fogyatékkal élĘkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre olyan mérhetĘ statisztikai
adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal élĘk lakhatási,egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetérĘl. A csoport esélyegyenlĘségének megteremtése érdekében a jövĘben szükséges
egy olyan átfogó felmérés elvégzése, amelybĘl kitĦnik a településen fogyatékossággal élĘ személyek száma,
jellemzĘi, problémái. Ezt követĘen feladatunk olyan környezet mĦködtetése, hogy a fogyatékossággal élĘ
személyek is egyenlĘ esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi élet valamennyi területén.
.



7.2 Fogyatékkal élĘ személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelĘ információhoz jutnak a jogszabály szerint járó
pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben ennek
szükségét érzik biztosítható szociális alapszolgáltatás,
 étkeztetés,
 házi segítségnyújtás,
 családsegítés
Ápolás, gondozás nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos
személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs.
Megváltozott munkaképességĦ és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülĘk száma

megváltozott munkaképességĦ személyek
egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülĘk száma
ellátásaiban részesülĘk száma
2008
2
0
2009
2
0
2010
3
0
2011
22
0
2012
17
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
A megváltozott munkaképességĦek ellátásában részesülĘk száma 2011-tĘl megnĘtt, elĘtte csak néhány fĘ
részesült ilyen jellegĦ ellátásban. Az ellátásban résztvevĘk számának emelkedésének az okát nem tudjuk.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetĘségei, akadálymentesítés
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A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhetĘ és biztonságos épített
környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévĘ hivatalok, intézmények, egészségügyi és kulturális
létesítmények akadálymentesítettek. A fogyatékos személy számára a mĦvelĘdési, kulturális, sport- és más
közösségi célú létesítmények látogatása biztosított. Parkolás nem okoz gondot, a mozgáskorlátozottak
részére kijelölt parkolóhelyek kialakítása megtörtént.
Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi elĘírásnak megfelel. Az
Önkormányzat tulajdonában lévĘ járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodnak a
hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. A kommunikációs akadálymenetesítés még nem megoldott.

Munkahelyek akadálymentesítettsége:

A településen többnyire önkormányzati munkahelyek, intézmények vannak, ezek akadálymentesek. Egyedül
a kommunikációs akadálymenetesítés még nem megoldott.
Fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.):

Fogyatékosok számára rendelkezésre álló szolgáltatások nincsenek a településen, nincsen fogyatékosok
nappali intézménye sem. Ilyen ellátás GyĘrben vehetĘ igénybe.

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások):
Fogyatékkal élĘkre vonatkozó külön rendelettel az önkormányzat nem rendelkezik, nincsenek kifejezetten
fogyatékkal élĘk számára hátránykompenzációs lehetĘségek.


7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása

A fogyatékkal élĘk helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Nincsenek pontos adatok a településen fogyatékkal
élĘk számáról, helyzetérĘl, problémáikról

fejlesztési lehetĘségek

Az adatbázis létrehozásával fel lehetne
térképezni a fogyatékkal élĘk problémáit.
Segítségnyújtás a problémák megoldásában,
tájékoztatás, információ nyújtás.




8. Helyi partnerség, lakossági önszervezĘdések, civil szervezetek és for-profit szereplĘk
társadalmi felelĘsségvállalása
A településen mĦködĘ civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.
•
•
•
•
•
•

Baráti kör
Énekkar
Nyugdíjas klub
TĦzoltó Egyesület
Intertec-Ablak Bajcs SE
Kisalföldi Méhészek Egyesülete

A kulturális és közösségi élet a 2011. évben IKSZT Pályázat keretében megújult Közösségi Házban folyik,
melyben helyet kaptak a már említett civilszervezetek is.
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Az önkormányzat lehetĘségeihez mérten támogatja a civil szervezetek munkáját, mĦködését. Törekszik arra,
hogy a szervezetekkel partneri viszonyt kialakítva a település életének egyre több szegmensébe vonjuk be
azokat. A jó együttmĦködés következménye, hogy az önkormányzati rendezvényeken aktívan részt vesznek
ezen civil szervezetek.
Nemzetiségi önkormányzat nem mĦködik a településen.
Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség:
A környékbeli települések önkormányzataival jó a kapcsolat, ez a földrajzi elhelyezkedésbĘl is adódik,
illetve abból, hogy közigazgatásilag is közös hivatalt alkotnak Nagybajcs és Vének településekkel.


Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlĘségi tevékenysége:
A helyi civilszervezetek kapcsolata a környezĘ települések hasonló szervezeteivel jónak mondható.
Kimondottan a célcsoportokra fókuszáló civil szervezet ( pl. mozgáskorlátozottak egyesülete) nem mĦködik
a településen.

For-profit szereplĘk részvétele a helyi esélyegyenlĘségi feladatok ellátásában.:
A for- profit szervezetek esélyegyenlĘségi szerepvállalása, illetve annak mértéke nem ismert, nincs róla adat.
9. A helyi esélyegyenlĘségi program nyilvánossága
A helyi esélyegyenlĘségi program tervezet az önkormányzat hivatalában, illetve a hivatalos honlapján, a
www.kisbajcs.hu oldalon közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt mondhatnak. A honlapon az
elfogadott dokumentum is hozzáférhetĘ lesz, amely alapján az esélyegyenlĘség folyamatokat, intézkedéseket
megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenĘrzése.
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A Helyi EsélyegyenlĘségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élĘk

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetĘségek meghatározása
rövid címmel

- Nagyon fontos a prevenció, a - Felmérés az érintettek körérĘl.
felvilágosítás, az esetleges eladósodás Tájékoztatás az adósságkezelés lehetĘségeirĘl, módjáról.
megelĘzése, illetve egyes családoknál a már Életvezetési tanácsadás
meglévĘ adósságok kezelése
- Az alacsony iskolai végzettségĦek
körében nagyobb a munkanélküliség,
nehezen, vagy alig tudnak elhelyezkedni.

- Igényfelmérés, kapcsolatfelvétel oktatási
intézményekkel
- Film klub,
társasjátékok,

Gyermekek

kézmĦves

foglalkozás,

- A hosszú nyári szünetben sok szülĘnek
okoz problémát a gyermekének felügyelete,
- Az oltás sorozat 3 oltásból áll. Az
szabadidĘ hasznos eltöltése,
oltóanyag jelenlegi ára nagyon magas,ezt a
- HPV vírus, méhnyakrák megelĘzése szülĘk nagy része bizonyára nem tudná
kamasz korban
kifizetni. Az önkormányzat lehetĘségeihez
mérten támogathatná az oltóanyagok
megvásárlást.
- Sok a magányos idĘs, akik nehezen
mozdulnak ki otthonukból kevésbé nyitottak - A településen élĘ idĘs emberek számára
közösségi programok szervezése
a közösségi programokra.

IdĘsek

NĘk

Fogyatékkal
élĘk

- Az idĘs emberek gyakran válnak
bĦncselekmények áldozatává, kerülnek
kiszolgáltatott helyzetbe.
A kisgyermeket nevelĘ, munkába visszatérĘ
édesanyáknak sokszor gondot okoz, hogy a
munka mellett a gyermekfelügyeletet nem,
vagy csak részben tudják megoldani.

Az idĘs emberek személyes, és
lakókörnyezetük biztonságának növelése.

Az óvoda részérĘl igényfelmérés a szülĘk
körében az óvoda nyitva tartásáról, majd a
kiértékelés után a szükséges módosítások
végrehajtása.
Igényfelmérés
EgyüttmĦködési megállapodás kötése az
önkormányzat székhelyéhez közel mĦködĘ,
Nincsenek pontos adatok a településen
fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó
fogyatékkal élĘk számáról, helyzetérĘl,
társadalmi szervezettel (szervezetekkel),
problémáikról
mert ezek számos hasznos információval,
tanáccsal tudják segíteni az önkormányzat
munkáját.
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élĘk

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelĘst
AdósságkezelĘ
szakember
bevonása,
-Eladósodás megelĘzése, adósság kezelés
családsegítĘ, önkormányzat bevonása
- A településen élĘ munkanélküliek FelelĘs: polgármester
elhelyezkedési esélyei
- Munkaügyi központ, oktatás szervezĘ
- A településen élĘ munkanélküliek intézmények, családsegítĘ
elhelyezkedési esélyei
FelelĘs:polgármester
- családgondozó, IKSZT vezetĘ
- Gyermekelhelyezés, felügyelet a nyári
FelelĘs: polgármester
szünetben
-VédĘnĘ, háziorvos
FelelĘs: polgármester
- IKSZT vezetĘje, civil szervezetek
FelelĘs: polgármester

- HPV oltás bevezetése
- "Nyitás a világra"
IdĘsek

- IdĘsek
védelme

otthonának,

NĘk

Fiatal
édesanyák
helyzetének javítása

Fogyatékkal
élĘk

Fogyatékkal élĘk segítése

környezetének

- RendĘrség, polgárĘrség
FelelĘs: polgármester
Óvoda,
önkormányzat
munkaerĘpiaci
munkaügyi központ
FelelĘs: polgármester

közremĦködése,

VédĘnĘ, orvos, támogató szolgálat
FelelĘs: polgármester


Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Eladósodás megelĘzése, adósság kezelés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nagyon fontos a prevenció, a felvilágosítás, az esetleges eladósodás megelĘzése,
illetve
egyes
családoknál
a
már
meglévĘ
adósságok
kezelése
Figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen nyomon követhetĘ különbözĘ
hitelek felvétele ügyében

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

Az intézkedésnek prevenciós, megelĘzĘ célja van. A nehéz anyagi körülmények
között élĘk lehetĘleg ne kerüljenek adósságba, vagy ha már adósságot halmoztak
fel, akkor segítségnyújtás a kezeléséhez.

Felmérés
Tájékoztatás
az
Életvezetési tanácsadás

az
adósságkezelés

érintettek
lehetĘségeirĘl,

körérĘl.
módjáról.

Polgármester
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Partnerek

AdósságkezelĘ szakember bevonása, családsegítĘ, önkormányzat bevonása

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2013. 12. 31. (kedd)

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

Tanácsadáson, tájékoztatáson való részvétel.

Szükséges erĘforrások AdósságkezelĘ szakember bevonása, családsegítĘ, önkormányzat bevonása

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

A településen élĘ munkanélküliek elhelyezkedési esélyei

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az alacsony iskolai végzettségĦek körében nagyobb a munkanélküliség, nehezen,
vagy alig tudnak elhelyezkedni.

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

Tanfolyamokra beiskolázás, képzések, felnĘttoktatás megszervezése.
Képzési programokhoz juttatás
(pl. szakács, eladó, kisgépkezelĘ) az elhelyezkedés esélyének növelése érdekében

Igényfelmérés, kapcsolatfelvétel oktatási intézményekkel

RésztvevĘk és
felelĘs

Polgármester

Partnerek

Munkaügyi központ, oktatás szervezĘ intézmények, családsegítĘ

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2014. 07. 31. (csütörtök)

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

Bizonyítvány, igazolás a munkaügyi központból a sikeres elhelyezkedésrĘl.
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fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Motivációs tréning, ösztöndíj

Szükséges erĘforrások

Munkaügyi
központ,
oktatás
Pályázatok, önkormányzati források

szervezĘ

intézmények,

családsegítĘ



Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Gyermekelhelyezés, felügyelet a nyári szünetben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A hosszú nyári szünetben sok szülĘnek okoz problémát a gyermekének
felügyelete, szabadidĘ hasznos eltöltése

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

SzabadidĘ hasznos eltöltése, gyermekek felügyelete a nyári szünetben.
Képességfejlesztés. A szülĘk szabadságának tervezhetĘsége.

Film klub, kézmĦves foglalkozás, társasjátékok, sportfoglalkozás

RésztvevĘk és
felelĘs

polgármester

Partnerek

- családgondozó, IKSZT vezetĘ

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2014. 05. 31. (szombat)

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

RésztvevĘ, érdeklĘdĘ gyerekek száma

Hirdetés szórólapon, község honlapján
-eszközbeszerzés
- családgondozó, IKSZT vezetĘ
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

HPV oltás bevezetése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A rosszindulatú daganatok legalább 20 százalékát vírusok okozzák. A HPV, azaz
a Humán PapillómaVírus, amely ma az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedĘ
kórokozó,
egyike
ezeknek.
Ezért - a fogamzóképes korba jutva - fontos mindenkinek tájékozódnia róla. A
méhnyakrákok döntĘ többségének kialakulásában a HPV-vírus szerepe felvetĘdik.
A HPV-fertĘzés megelĘzésére kifejlesztettek és elérhetĘvé tettek védĘoltásokat,
amelyekkel a méhnyakrákok többsége mára már megelĘzhetĘ. Oltható korosztály
10-25 év, lehetĘleg a szexuális élet megkezdése elĘtt.

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

Méhnyakrák kialakulásának megelĘzése, felvilágosítás

Az oltás sorozat 3 oltásból áll. Az oltóanyag jelenlegi ára nagyon magas,ezt a
szülĘk nagy része bizonyára nem tudná kifizetni. Az önkormányzat
lehetĘségeihez mérten támogathatná az oltóanyagok megvásárlást.

RésztvevĘk és
felelĘs

polgármester

Partnerek

-VédĘnĘ, háziorvos

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2014. 12. 31. (szerda)

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

Eredmény, ha a vírussal fertĘzöttek száma nem nĘ.

Tájékoztatás, folyamatos szĦrĘvizsgálatok
-önkormányzat
- lehetĘség szerint pályázati források bevonása
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Fiatal édesanyák munkaerĘpiaci helyzetének javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A kisgyermeket nevelĘ, munkába visszatérĘ édesanyáknak sokszor gondot okoz,
hogy a munka mellett a gyermekfelügyeletet nem, vagy csak részben tudják
megoldani.

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

Azok az édesanyák, akik gyermeknevelés mellett újra dolgozni szeretnének, el
tudjanak helyezkedni, és ne érje Ęket hátrányos megkülönböztetés azért, mert
kisgyermeket nevelnek.

Az óvoda részérĘl igényfelmérés a szülĘk körében az óvoda nyitva tartásáról,
majd a kiértékelés után a szükséges módosítások végrehajtása.

RésztvevĘk és
felelĘs

polgármester

Partnerek

Óvoda, önkormányzat közremĦködése, munkaügyi központ

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2014. 12. 31. (szerda)

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

Munkába sikeresen visszatérĘ édesanyák száma

Rendszeres kommunikáció, tájékoztatás a szülĘk és az óvoda között.

Szükséges erĘforrások Óvoda, önkormányzat közremĦködése, munkaügyi központ
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

"Nyitás a világra"

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok a magányos idĘs, akik nehezen mozdulnak ki otthonukból kevésbé nyitottak a
közösségi programokra.

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

A településen élĘ idĘs emberek számára közösségi programok szervezése

1. Igényfelmérés
2. Rendezvény szervezés, Nagyi net program
3. hosszú távon évi 3 idĘskorúaknak szóló program

RésztvevĘk és
felelĘs

polgármester

Partnerek

IKSZT vezetĘje, civil szervezetek

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2014. 12. 31. (szerda)

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

Igényfelmérés, visszajelzések

Változatos programokkal
Pályázatok figyelése, helyszín biztosítás, technikai feltételek biztosítása, IKSZT
vezetĘje
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

IdĘsek otthonának, környezetének védelme

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idĘs emberek gyakran válnak bĦncselekmények áldozatává, kerülnek
kiszolgáltatott helyzetbe.

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

Az idĘs emberek személyes, és lakókörnyezetük biztonságának növelése.

1.Igényfelmérés
2.Tájékoztatók tartása a rendĘrség, polgárĘrség részérĘl
3. Gyakori járĘrözés a település utcáin

RésztvevĘk és
felelĘs

polgármester

Partnerek

RendĘrség, polgárĘrség

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2014. 12. 31. (szerda)

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

Az áldozatok számának csökkenése

Rendszeres kapcsolat tartás a rendĘrség és a nyugdíjas klub között.

Szükséges erĘforrások RendĘrség, polgárĘrség bevonása, tájékoztatóhoz helyszín biztosítása
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élĘk segítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincsenek pontos adatok a településen fogyatékkal élĘk számáról, helyzetérĘl,
problémáikról

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

Az adatbázis létrehozásával fel lehetne térképezni a fogyatékkal élĘk problémáit.
Segítségnyújtás a problémák megoldásában, tájékoztatás, információ nyújtás.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Igényfelmérés
EgyüttmĦködési megállapodás kötése az önkormányzat székhelyéhez közel
mĦködĘ, fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezettel
(szervezetekkel), mert ezek számos hasznos információval, tanáccsal tudják
segíteni az önkormányzat munkáját.

RésztvevĘk és
felelĘs

polgármester

Partnerek

VédĘnĘ, orvos, támogató szolgálat bevonása

HatáridĘ(k) pontokba
szedve

2014. 12. 31. (szerda)

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

Pozitív visszajelzések a fogyatékkal élĘk részérĘl

Rendszeres kapcsolat az orvossal, védĘnĘvel, társadalmi szervezetekkel,
információk kérése
VédĘnĘ, orvos, támogató szolgálat bevonása, információ nyújtás az önkormányzat
részére
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Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Az intézkedés
címe,
megnevezése

Nagyon fontos a
prevenció,
a
felvilágosítás, az
esetleges
eladósodás
megelĘzése,
illetve
egyes
családoknál a már
meglévĘ
adósságok
kezelése
Figyelemfelhívás
az indokolatlan és
nehezen nyomon
követhetĘ
különbözĘ hitelek
felvétele ügyében

Eladósodás
megelĘzése,
adósság kezelés
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Film

klub, Polgármester

Felmérés
az Polgármester
érintettek körérĘl.
Tájékoztatás
az
adósságkezelés
lehetĘségeirĘl,
módjáról.
Életvezetési
tanácsadás

Az intézkedésnek Gazdasági
prevenciós,
program
megelĘzĘ
célja
van. A nehéz
anyagi
körülmények
között
élĘk
lehetĘleg
ne
kerüljenek
adósságba, vagy
ha már adósságot
halmoztak
fel,
akkor
segítségnyújtás a
kezeléséhez.

Polgármester

Az intézkedés
felelĘse

F

Igényfelmérés,
kapcsolatfelvétel
oktatási
intézményekkel

Az intézkedés
tartalma

E

Gazdasági
program
beiskolázás,
képzések,
felnĘttoktatás
megszervezése.
Képzési
programokhoz
juttatás
(pl.
szakács,
eladó,
kisgépkezelĘ) az
elhelyezkedés
esélyének
növelése
érdekében

A célkitĦzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

D

II. A gyermekek esélyegyenlĘsége
Gyermekelhelyezé A hosszú nyári SzabadidĘ hasznos Gazdasági
1

2

iskolai
végzettségĦek
körében nagyobb a
munkanélküliség,
nehezen, vagy alig
tudnak
elhelyezkedni.

munkanélküliek
elhelyezkedési
esélyei

I. A mélyszegénységben élĘk és a romák esélyegyenlĘsége
A településen élĘ Az
alacsony Tanfolyamokra
1

Intézkedés
sorszáma

C

B

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlĘségi
probléma
megnevezése

A

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

2. ÖsszegzĘ táblázat - A Helyi EsélyegyenlĘségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)



2014.05.31.

2013.12.31.

2014.07.31.

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

G

I

RésztvevĘ,

Tanácsadáson,
tájékoztatáson
való részvétel.

Bizonyítvány,
igazolás
a
munkaügyi
központból
a
sikeres
elhelyezkedésrĘl.

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

J

-igényfelmérés

AdósságkezelĘ
szakember
bevonása,
családsegítĘ,
önkormányzat
bevonása

- Programok

Rendszeres
tanácsadás

Munkaügyi
Motivációs
központ, oktatás tréning, ösztöndíj
szervezĘ
intézmények,
családsegítĘ
Pályázatok,
önkormányzati
források

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erĘforrások
mérĘ indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

H
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munkaerĘpiaci
helyzetének
javítása

kisgyermeket
nevelĘ, munkába
visszatérĘ
édesanyáknak
sokszor
gondot

Gazdasági
program

Az óvoda részérĘl Polgármester
igényfelmérés
a
szülĘk körében az
óvoda
nyitva
tartásáról, majd a

Az oltás sorozat 3 Polgármester
oltásból áll. Az
oltóanyag jelenlegi
ára
nagyon
magas,ezt a szülĘk
nagy
része
bizonyára
nem
tudná kifizetni. Az
önkormányzat
lehetĘségeihez
mérten
támogathatná az
oltóanyagok
megvásárlást.

program, szmsz, kézmĦves
Egyes
foglalkozás,
társasjátékok
gyermekvédelmi
ellátásokról szóló
rendelet

Azok
az Szmsz
édesanyák,
akik
gyermeknevelés
mellett
újra
dolgozni

Méhnyakrák
kialakulásának
megelĘzése,
felvilágosítás

HPV
bevezetése

oltás A
rosszindulatú
daganatok
legalább
20
százalékát vírusok
okozzák. A HPV,
azaz a Humán
PapillómaVírus,
amely ma az egyik
leggyakoribb
szexuális
úton
terjedĘ kórokozó,
egyike ezeknek.
Ezért
a
fogamzóképes
korba
jutva
fontos
mindenkinek
tájékozódnia
róla.A
méhnyakrákok
döntĘ többségének
kialakulásában a
HPV-vírus szerepe
felvetĘdik.a HPVfertĘzés
megelĘzésére
kifejlesztettek és
elérhetĘvé tettek
védĘoltásokat,
amelyekkel
a
méhnyakrákok
többsége mára már
megelĘzhetĘ.Oltha
tó korosztály 1025 év, lehetĘleg a
szexuális
élet
megkezdése elĘtt.

eltöltése,
gyermekek
felügyelete a nyári
szünetben.
Képességfejlesztés
.
A
szülĘk
szabadságának
tervezhetĘsége.

s, felügyelet a szünetben
sok
nyári szünetben
szülĘnek
okoz
problémát
a
gyermekének
felügyelete,
szabadidĘ hasznos
eltöltése

III. A nĘk esélyegyenlĘsége
Fiatal édesanyák A
1

2



2014.12.31.

2014.12.31.

Munkába
sikeresen
visszatérĘ
édesanyák száma

Igényfelmérés a
szülĘk,
és
az
érintett korosztály
körében.
Az
oltásban részvevĘk
száma.

érdeklĘdĘ
gyerekek száma

Óvoda,
önkormányzat
közremĦködése,
munkaügyi
központ



Rendszeres
kommunikáció,
tájékoztatás
a
szülĘk és az óvoda
között.

-VédĘnĘ,
Tájékoztatás,
háziorvos
- folyamatos
önkormányzat
- szĦrĘvizsgálatok
lehetĘség szerint
pályázati források
bevonása

eszköz beszerzés - hirdetése,
családgondozó,
érdeklĘdés
IKSZT vezetĘ
felmérése

Az idĘs emberek Szociális rendelet
személyes,
és
lakókörnyezetük
biztonságának
növelése.

IdĘsek otthonának, Az idĘs emberek
környezetének
gyakran
válnak
védelme
bĦncselekmények
áldozatává,
kerülnek
kiszolgáltatott
helyzetbe.
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segítése

adatok
a
településen
fogyatékkal élĘk
számáról,
helyzetérĘl,
problémáikról

adatbázis Szociális rendelet
létrehozásával fel
lehetne térképezni
a fogyatékkal élĘk
problémáit.
Segítségnyújtás a
problémák
megoldásában,
tájékoztatás,
információ
nyújtás.

V. A fogyatékkal élĘk esélyegyenlĘsége
Fogyatékkal élĘk Nincsenek pontos Az
1

2

szeretnének,
el
tudjanak
helyezkedni, és ne
érje Ęket hátrányos
megkülönböztetés
azért,
mert
kisgyermeket
nevelnek.
A településen élĘ Szociális rendelet
idĘs
emberek
számára közösségi
programok
szervezése

okoz, hogy a
munka mellett a
gyermekfelügyelet
et nem, vagy csak
részben
tudják
megoldani.

Sok a magányos
idĘs, akik nehezen
mozdulnak
ki
otthonukból
kevésbé nyitottak
a
közösségi
programokra.

IV. Az idĘsek esélyegyenlĘsége
"Nyitás a világra"
1



2014.12.31.

2014.12.31.

Polgármester
1.Igényfelmérés
2.Tájékoztatók
tartása
a
rendĘrség,
polgárĘrség
részérĘl
3.
Gyakori járĘrözés
a település utcáin
Igényfelmérés
Polgármester
EgyüttmĦködési
megállapodás
kötése
az
önkormányzat
székhelyéhez
közel
mĦködĘ,
fogyatékos
személyek
érdekvédelmét
ellátó társadalmi
szervezettel
(szervezetekkel),
mert ezek számos
hasznos
információval,
tanáccsal tudják
segíteni
az
önkormányzat
munkáját.

2014.12.31.

1. Igényfelmérés Polgármester
2.
Rendezvény
szervezés, Nagyi
net program 3.
hosszú távon évi 3
idĘskorúaknak
szóló program

kiértékelés után a
szükséges
módosítások
végrehajtása

Pozitív
visszajelzések
a
fogyatékkal élĘk
részérĘl

VédĘnĘ,
orvos,
támogató szolgálat
bevonása,
információ nyújtás
az önkormányzat
részére



Rendszeres
kapcsolat
az
orvossal,
védĘnĘvel,
társadalmi
szervezetekkel,
információk kérése

Rendszeres
kapcsolat tartás a
rendĘrség és a
nyugdíjas
klub
között.

Pályázatok
Változatos
figyelése, helyszín programokkal
biztosítás,
technikai feltételek
biztosítása, IKSZT
vezetĘje

Az
áldozatok RendĘrség,
számának
polgárĘrség
csökkenése
bevonása,
tájékoztatóhoz
helyszín
biztosítása

Igényfelmérés,
visszajelzések



3. Megvalósítás

A megvalósítás elĘkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetĘi számára feladatul adja és ellenĘrzi, a
településen mĦködĘ nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetĘit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi EsélyegyenlĘségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitĘl és partnereitĘl, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követĘen biztosítsák, hogy az intézményük mĦködését érintĘ, és az esélyegyenlĘség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlĘ bánásmódra és esélyegyenlĘségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi EsélyegyenlĘségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi EsélyegyenlĘségi Program Intézkedési
Tervében szereplĘ vállalásokról, az Ęket érintĘ konkrét feladatokról intézményi szintĦ
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenĘrzésére
és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történĘ
beépítésének garantálására Helyi EsélyegyenlĘségi Programért FelelĘs Fórumot hoz létre és
mĦködtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi EsélyegyenlĘségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenĘrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekrĘl a település képviselĘ-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelĘzĘ idĘszakban végrehajtott intézkedések
elĘsegítették-e a kitĦzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT elĘkészítése képviselĘtestületi döntésre
- az esélyegyenlĘséggel összefüggĘ problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlĘség fókuszban lévĘ célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitĦzött
célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetĘi egyben tagjai az EsélyegyenlĘségi
Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az
EsélyegyenlĘségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.
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A HEP Fórum mĦködése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum mĦködését megfelelĘen dokumentálja, üléseirĘl jegyzĘkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelĘst jelölhet ki tagjai közül, illetve
újabb munkacsoportokat hozhat létre.




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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelĘzĘen, a véleménynyilvánítás lehetĘségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetĘségét biztosítja az Helyi EsélyegyenlĘségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum elsĘ ülésének
mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekrĘl, a monitoring eredményeirĘl a település döntéshozóit,
tisztségviselĘit, az intézményeket és az együttmĦködĘ szakmai és társadalmi partnerek
képviselĘit.
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 különbözĘ rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a
tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetĦek támogatásának fontosságát igyekszünk
megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.


Kötelezettségek és felelĘsség
Az esélyegyenlĘséggel összefüggĘ feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelĘsek:
A Helyi EsélyegyenlĘségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részérĘl a polgármester
felel.:
- Az Ę feladata és felelĘssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, mĦködésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttmĦködik a HEP Fórum vezetĘjével.
- FelelĘsségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhetĘ legyen a Helyi EsélyegyenlĘségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselĘi és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetĘi minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlĘ bánásmód elvét sértĘ esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni


A HEP Fórum vezetĘjének feladata és felelĘssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlĘség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelĘsével közösen
- a HEP Fórum összehívása és mĦködtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselĘi és a települési intézmények vezetĘi
- felelĘsek azért, hogy ismerjék az egyenlĘ bánásmódra és esélyegyenlĘségre vonatkozó
jogi elĘírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlĘséggel kapcsolatos ismereteiket bĘvítĘ képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- FelelĘsségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közremĦködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlĘség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetĘi intézményi akciótervben gondoskodjanak az
EsélyegyenlĘségi Programban foglaltaknak az intézményükben történĘ maradéktalan
érvényesülésérĘl.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerzĘdéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelĘssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezĘként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövĘben bele kell
foglalni a szerzĘdésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által elĘírt feladat-megosztás,
együttmĦködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplĘk
ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési
intézmények fenntartása és mĦködtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente elĘírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhetĘ - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon
belül jelentést kér a beavatkozási terület felelĘsétĘl, amelyben bemutatja az indikátorok
teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére
vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetĘk legyenek. A
HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz
az önkormányzat képviselĘtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelĘs személy intézkedik a felelĘs(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelĘsségre
vonásáról.
Az egyenlĘ bánásmód elvét sértĘ esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelĘs személy megteszi
a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
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