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Kqvics Zolt6n pq!6rmester koszdntdtte a jelenldvoket. Megrillapftotta, hogy a k6pviselok kdztil Szegi
Szabolcs tevol maradt, a test0let hat6rozatk6pes. Elmondta, hogy az 6nkormiinyzat hatilyos SZMSZ-e
szerint, halasztSst nem tliro esetben a polg6rmester a kdpviselo-testtilet iilesdt r<ivid fton is
dsszehivhatja. Ebben az esetben brirmilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe veheto.
Napircndi javaslat
Helyi Eselycgyenlosdgi Program elfogaddsa
Elotcrjeszl(i: Kovdcs Zoltiin polgdrmester

A kepviselolestiilet tagiai egyhangirlag elfogadtik

a napirendi javaslatot

Nanirend trirs)-aldsa

a kdpviselolestiilet tagiait, hogv a napirendiponthoz
kapcsol6d6 eloterjesa6sl mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. Elmondta, jogszabily irja elo,
hogy az cinkorm6nyzatoknak otdvente dt 6vre sz6lo helyi es6l.v- egyenlos6gi programot kell alkotniuk.
El6sz6r 20 I 3-ban keriilt elfogad6sra. Az ijabb program elk6sziilt, melyet 201 8. december 3 1 . napjiig
kell a k6pvisel6-testiiletnek hat5rozattal kell elfogadnia.
Koviics Zoltin pqlgi@eslqttajdkoz].atta

A pofgSrmcster kdrte a jelenl6v6k 6szrevdteleit, hozzlsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A

kdpvisel6-testiilet tagjai egyetdrtettek a polg,rmester el6terjeszt6s6vel, ds egyhangirlag
- az alebbi haterozatot hoaa:
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igen

szavazalial

Garib Kiizs6s Onkorminvza ta K6pvisel6-testiilet6nek
36/2018. (XII.3l.) sz. hatirozata
a

Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program elfogadisi16l

Gar5b Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtilete az egyenl6 b6nrism6dr6l 6s az
es6lyegyenlos6g elomozdit6sir6l sz6l6 2003. dvi CXXV tdrv6ny 31. $ (l) bekezd6se
alapjin a hatirozat l. szfmri mell6klet6t k6pz6 helyi es6lyegyenlos6gi programot
elfogadta.

Hat5rid6: 2018. dccembcr 31.
Felelos: Kov6cs Zolten polg6rmester
Tribb napirend nem volt, egy6b kdrd6s,6szrev6tel nem hangzott el, apo
aktiv r6szv6telt, s az iil6st bezSrta
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Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program (HEP)
Bevezet6s
Osszhangban az Egyenl5 Biinaism6dr6l 6s az Es6lyegyenl5s6g El5mozditiisalr6l sz6l6 2003. 6vi
CXXV. torveny, a helyi es6lyegyerri6s6gi programok elk6szitds6nek szabilyairol 6s az
eselyegyenl5s6gi mentorokr6l s2616 3211207"1. (XII. 27.) Korm. rendelet 6s a helyi es6lyegyenl5s6gi
program elk6szit6s6nek r6szletes szabllyairol sz6l6 212012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkez6seivel, Garib K6zseg Onkorminyzata Eselyegyenl6s6gi Programban rogzitl az
eselyegyenl6s6g 6rdekdben sztks6ges feladatokat.

Az

onkormdnyzat v|llalja, hogy az elk6sziilt ds elfogadott Es6lyegyenl6s6gi Programmal
dsszehangolja a telepiilds m6s dokumentumaitr, valamint az cinkorm6nyzat fenntart6s6ban 1ev5
int6zm6nyek miilodtet6sdt. Villalja tovribbA , hogy az Es6lyegyenl6s6gi Program elk6szit6se sor6n
bevonia partneri kapcsolatrendszer6t, kiiltjnos tekintettel a ktjznevel6s 6llami es nem 6llami
intezm6nyf enntart6ira.
lelen helyzetelemz6s az Eselyegyenl6s6gi Program megalapoz6sAt szolg|lia.

A telepiil6s bemutat6sa
Gnrib Ki)zsig 8,20 nigyzetkilomiteres teriiletin 1sszesen 58 fd il. Az 6srigi telepiilis n Kelet-Cserhit
legmagasabban fekt;6 riszin talilhat6. A Cserhituidtk egyik legszebb, legmagasabban feka6, zsiktelepiilise,
amely a Kelet Cserhit Tdjuidelmi Korzet teriiletin fekszik. Garib egyike a Piszt6i kistirsig legrigibb
kdzstgeinek. Eredetileg a Kdkinyes-Radnit nemzetsig birtokn uolt, melynek tagjai a Xll szizadban a
telepiilisen premontrei monostort alap[tottak. A monostor 1436-ban megsziint, ts ekkor a sigi (lpolysig)
monostor uezettse lett a teriilet ftldesura. Hunvadi Jdnos kormhnyz| 1,447-ben Vingirti Gerib linosnak
adominyozta. A falu a XlX. szizadban

a

f

leki uradalomhoz tartozott.

kdzdtt lcb- t'iliton helyezkedik el, Budapestt6l kb. 80 km-re fekszik. A turistdk
iltal is keduelt kiirnyezet erdfsigek, forrisok 6s rigi aulkini hegyek kbzott hiz6tlik 375 miter tengerszint
feletti magassigban. A nyugodt kdrnyezet, amely tiszta leaeg6uel pirosul, sok pihenni oigylt aonz ide. A
kbzsig az elmilt iatizedekben ntpszerii iidiilSfaluzri udlt. lelenleg a falu lakoepiileteinek tobb mint fele

A telapiilis Piszt6 is Sztcstny

h

i

tzt

i gi hizkin t miikd dik.

nagyon kicsi az aktio korti ntpessig az illand6 nepessighez kepest. A telepiilis 1regedisi indexe
az elmult toekben folyamatosan csokkent, de ez abb6l ad6dik, hogy a 0-14 ioes korfiak szdma 6lland6, a 65 iu

A telepiilisen

felettiek szima pedig folyamatosan csdkken. A telepiilis lak6nEessiginek szima az elm
kitriil alakult.

1

lt

ioekben 50

f6

Koltsegvetesi koncepci6, Gazdasagi program, Szolgaltatestervezesi koncepcio, Telepiilosfejleszt6si strat6gia,

TelepUlesrendezesi terv, Teleptil6sszerkezeli terv, Telepiil6sfejlesztesi koncepcio
3

1.

szimt t6bliizat - Lak6n6pess6g szima az riv
ve

F6

Ev

Viiltoz6s

(TS 0101)

2012

57

bdzis 6v

20r 3

49

86,0%

48

98,Oo/o

2015

50

104,2%

201.6

55

LL0,O%

2077

N/A

0,0%

2014

I

ForrAs: TeIR, KSH-TSTAR

Az dlland6

nepessiget ntzoe, megdllaplthat6, hogy

(26%), mig

a

2.1.

szimi

lirfiaknil

a munkakepes

kor

a n6k tekintetiben magas a 50 ta t'eletti n5k ardnya

ak ardnya meghatiroz6.

tiib16zat - Alland6 n6pess6g iisszet6tele nemek 6s korcsoportok szerint (a 2016-os 6v

adatai)

Az iilland6 n6pess6gb6l a
megfelel5 korcsoportt n6k
6s f6rfiak ariinya (%)

F6
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18-59 6ves (f6rfiak TS 0310, n6k TS
0311)

60-64 6ves (f6rfiak TS 0312, n5k TS
0313)
65 6v

feletti (ferfiak
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Alland6 n6p€ssEg - f6rfiak6letko.i megoszldsa

Alland6 n6pers6g n6k 6letkori mesos2tisa

A telepiiltsen az oregedisi index j6l mutatjn, hogy
kdzi tartozik

nagyon magas az iddsek arinya, az el6reged6 telepiilisek

a kdzsig.

3. szimri

tiiblizat - Ore

d6si index

feletti ii'lland6
Iakosok szima (f6)
(rs 0328)

0-14 6ves korri
illand6 lakosok
szilr.a (f6\
(rs 0327)

2012

17

2

8s0,00%

2013

13

2

650,OO%

2014
2015

14

2

700,00%

1,4

3

466,67%

20"t6

16

3

533,33%

201.7

N/A

NiA

#ERTEK!

55 6v

Ev

6reged6si index
("/"1

(rs

0401)

Forreis: TeI& KSH-TSTAR

A

telepiil4sen dltalinos iskola is 6uoda nem miikodik, az 6uodis - 6s iskoliskor gyermekk a 8 km-re l6zt6
Holl6k6re, ttagy a 20 km-re lio6 Piszt6rn jirnak. Az iskola dllami fenntartdsir, az loodai feladatokat pedig
felarlatellhtisi szerz1dis keretiben litja el az 1nkorminyzat. A telepiiltsen oidlndi szolghlat ts gyermekj6liti
szolgilat sem miikdtlik: a csalid is gyermekj6liti feladatok 2018. januitr l-jitdl a Kdzijs Hioatalok mentin
szeruezdtlnek, igy MitraszSlSs Kbzsig Onkormanyznta latja el ezt a feladatot
szolgilat a kozstgt6l tbbb mint 5 km-re leu6 Alsbtold k\zsigben trhet1 el.

A

a 6 telep lisen. Vid6nSi

telepiilts kiizmiiael ellitott, rendelkezik io6z.;iz ellitissal, sajit szennyaiztisztit6 teleppel miikiidik,

amclyeAet az Era

Zrt.

zemeltet.

4. szAmi tiblAzat - Belftildi viindorlisok

Alland6 jelleg(i
odavindorlis
(rs 0601)

Ev

Elvrindorl6s
(TS 0600)

Egyenleg

Alland6 oda-. 6s
elvindorliisok
kiiltinbs6g6nek 1000
iilland6 lakosra vetitett
szima
(TS 0602)

2012

2ots

I

4

2

z

36,4

0

2

2

-41,,7
5

lol

2014

1,

1

2015

2

0

2

4t,61

2016

3

1,

2

40

2077

N/A

N/A

#ERTEK!

N/A

Forr6s: TeIR, KSH-TSTAR
gelf iildi vdndorl6sok egyenlege {lci)
3
)-

)

2072

2913

)o14

2015

2016

2A1/

..1

A

belfoldi uindorldsokat nizue a k6rnyezd telep l4sekhez oiszonyitz.n Garib helyzete kedoez6nek modhat6,
hiszen ioente tobben is letelepednek a gydnydrii kiirnyezetben talilhat6 faluban.
Az iloe sziiletisek szima ugyanakkor nagyon kicsi a telepiiltsen, 2012-2014 kdzijtt nem is uolt sziiletis. A
halilozis pedig a telep lis el\regedtsibdl ad6d6an jelen oan szinte minden 6oben.

5.

fv

sz;imt tiibliizat - Term6szetes sza orod6s

Elvesziilet6sek szima

(rs

0701)

Halilozisok sz5'rra
(rs 0702)

Term6szetes
szaporodiis (f6)

(rs

0703)

2012

0

3

3

2073

0

5

5

2014

0

1

L
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1

1,

0

2016

0

0

0

20L7

N/A

NiA

#ERTEK!

Forriis: TeIR, KSH-TSTAR
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o
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1
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.3
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Ertekeink, kiildetesi.ink
Az esilyegyenlSsig minden ember szimira fontos irtik. Megl|te segiti, hogy mindenkinek esilye legyen j6
min1sig szolgdltatdsokra, az esblyegyenl1tlensiggel k zd6 emberek el1nyben rtszesitistt az ilet minden
teriilettn, t'ilggetleniil att6l, hogy n6 uaglt

fitfi,

egtszslges uagy fogyatikoss|ggal

tl, milyen

a szirmazhsa

uagtl az anyagi helyzete.

Garib 1nkorminyzata folyamatosnn 4rainyesiti az esilyegyenliisigi szempontokat a telep lis miikodisit,
fejlesztistt meghatirozi alapoetd dokumentumaiban. Az estlyegyenllstg megaal6sitistit horizontilis elonek
tekinti, amely ithatja ualamennyi \nkorminyzati teaikenystget: a kijtelez6 ts dnkint oillalt t'eladatok
ellitasit.

Az Onkormdnyzat az esdyegyenl6sigi politikajdt munkiltat6i szerepkbrben, kbzaetlen szolgiltatisai sorhn
ts intizminyfenntart6i szerepkdrben iratnyesiti. Az esilyegyenl6siggel kapcsolatos teatkenysige folyam(tn
nindent megtesz annak |rdekiben, hogy az egyes projektek kidolgozisiban az irdekelt ciail szervez6dtsek is
akt[u szerepet jitsszanak, el1segitte ezzel a telep lis lakossigdnak ilyen iritnyi szemliletoiltdsit is. Ennek
eszkiizei szabilyozits, thmogatis ts

a

j6 gyakorlatok beaezettse, bemutatisa-

Kiildetisiink:
Gar6b Krizs6g OnkormAnyzat alapfeladatait az 2011. evi CLXXXX. t6rv6ny hatirozza meg, amely
szab6lyozza a iogokat, felel6ssdgeket, feladatokat. Ezek alapjiin a helyi krizigyek, valamint a
helyben biztosithat6 ktizfeladatok ktir6ben ell6tand6 helyi <inkorm6nyzati feladatok kiil6ntisen:
1. telepiil6sfejleszt6s, telepiil6srendez6s;
2. telepiil6siizemeltet6s (ktiztemetdk kialakitAsa 6s femtartdsa, a kozvildgitiisr6l val6 gondoskodds,

k6m6nysepr6-ipari szolgiiltat6s biztosit6sa, a helyi k<izutak 6s tartoz6kainak kialakitisa 6s
fenntartisa, k6zparkok 6s egy6b k<izteriiletek kialakitiisa es fenntart6sa, g6pjArmiivek
parkoldsiinak biztosit6sa);
3. a kozteriiletek, valamint az 6nkormdnyzat tulajdon6ban A116 k6zint6zm6ny elnevez6se;
4. egdszs|gigyi alapell5tis, az eg6szsdges 61etm6d segit6s6t c6lz6 szolg6ltatilsok;
5. kornyezet-eg6szs6gtigy (k6ztisztasiig, teleptil6si ktirnyezet tisztasAgeiLnak biztositds4 rovar- 6s
rdgcs6l6irtds);
6. 6vodai ell6t;is;
7. kulturdlis szolgriltatiis, kiil6ncisen a nyilv6nos k<inyvt6ri ell6t6s biztosit6sa; filmszinhdz, el5ad6m(vtiszeti szervezet tiimogatAsa, a kulturillis drtiks6g helyi v6delme; a helyi ktizmiivel6ddsi
tev6kenys6g tiimogatdsa;
7

gyermekj6l6ti szolgdltat6sok es elliit6sok;
9. Iak6s- 6s helyisdggazdiilkod6s;
10. a teriilet6n hajl6ktalannA v6lt szem6lyek elleit6sfurak 6s rehabilit6ci<ijinak, valamint a
hajl6ktalanne v6l5s megel<izes6nek biztositiisa;
11. helyi kdrnyezet- 6s term6szetvidelem, vizgazdilkodAs, vizkArelhArit:is;
12. honv6delem, polgiiri v6delem, katasztr6fav6delem, helyi ktizfoglalkoztatis;
13. helyi ad6val, gazdas5gszervez6ssel 6s a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermel5k, 5stermel6k szAmara - jogszabilyban meghat6rozott term6keik - 6rt6kesit6si
Iehet5s6geinek biztositAsa, ide6rtve a h6tv6gi drusitiis lehet6s6g6t is;
15. sport, ifjts6gi tgyek;
16. nemzetis6gi iigyek;
17. k<izremiiktjd6s a telepi.il6s kdzbiztonsilg6nak biztosit6siban;
18. helyi ktiz6ss6gi kozleked6s biztositisa;
19. hullad6kgazdilkod6s;
20. tiivh6szolg;iltat6s;
21. vizlkozlllii-szolg|ltatAs, amennyiben a viziki5zmi-szolgdltat6sr6l sz6l6 t6rv6ny rendelkezdsei
szerint a helyi onkorm;inyzat elliit6sert felel6snek min6siil.
8.c szociAlis,

C6lok
A Hel i Es6l

enl6s6

tfo

c6l

i)

Gar6b tetepiil6s Onkormiinyzata az Es6lyegyenl5s6gi Program elfogad6sAval erv6nyesiteni
kiviinja:

-

A

H EP

az egyerl6 biiruism6d, ds az es6lyegyenl6s6g biztosit6s6nak kcivetelm6ny6t,
a kozszolg6ltat6sokhoz t<irt6n6 egyenl6 hozz6f6res elvet,
adiszkrimin6ci6mentess6ge!
szegreg6ci6mentess6get
a foglalkoztatiis, a szociilis biztonsAg, az eg6szs6gigy, az oktatis 6s a lakhatiis teriilet6n a
helyzetelemzds sor6n felt6rt problemdk komplex kezel6se erdek6ben sztiks6ges
intdzkeddseket. A kciznevel6si int6zm6nyeket - az 6voda kiv6televel - 6rint5 intezked6sek
6rdek6ben egyittmiikiidik az intezm6nyfenntart6 k6zpont tertileti szerveivel.

helyzetelemz5 r6sz6nek c6lia

Els6dleges c6lunk sz6mba venni a 32U2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. $ (2) bekezd6s6ben
nevesitett, eselyegyenl6segi szempontb6l f6kuszban l6v6 c6lcsoportokba tartoz6k szim6t 6s
arinyAt, valamint helyzet6t a telepiil6sen.
E mellett c6lunk a c6lcsoportba tartoz6kra vonatkoz6an attekinteni a szolgiiltat6sokhoz tort6n6
hozziif6r6siik alakulils6t, valamint felt6mi az ezeken a teriileteken jelentkez6 probl6m6kat.
Tov6bbi c61unk meghatArozni az e csoportok es6lyegyenl6s6g6t el5segit6 feladatokat, 6s azokat a
teriileteket, melyek fejleszt6sre szorulnak az egyenl5 bdn6sm6d 6rdek6ben.

A c6lok megval6sit6s6nak l6p6sei! azok forrdsig6ny6t

6s v6grehajt6suk tervezett ttemez6stit az

HEP IT tartalmazza

8

A HEP

IT' cdlia

C6lunk a helyzetelemzdsre 6pitve olvan beavatkozisok r6szletes tervez6se, amelyek konkr6t
elmozdul6sokat eredm6nyeznek az es6lyegyenl6s6gi c6lcsoportokhoz tartoz6k helyzet6nek
javitAsa szempontj5b6I.
Tov6bbi c6lunk meghat6rozni a beavatkozisokhoz kapcsol6d6 kommunik5ci6t.
Szint6n c6lk6nt hatdrozzuk meg annak az egyiittmiikod6si rendszernek a feliillitris6t, amely a
programalkot6s 6s v6grehajtris sorSn biztositja majd a megval6sit6s, nyomon k6vetes, ellen6rz6s6rtekelds, kiigazit6s t5mogat6 strukturAlis rendszer6t, vagyis a HEP F6rumot 6s a hozzA
kapcsol6d6 tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Es6lyegyenl6segi Program Helyzetelemz6se (HEP HE)
'1..
J

o gszab Aly i

hiitt6r b emutat6sa

1.1 A program k6szit6s6t el6ir6 jogszabiiyi kdrnyezet rtivid bemutatisa

A helyi es6lyegyenl6s6gi

program elkdszitis6t az egyenlci biinism6dr6l 6s az es6lyegyenl5s6g
el6mozditds6r6l sz6lo 2003. dvi CXXV. torv6ny (tovAbbiakban: Ebktv.) el6irisai alapjdn v6geztiik.
A program elk6szit6s6re vonatkozo r6szletszabAlyokat a torv6ny v6grehajt6si rendeletei,
. a helyi es6lyegyenl5s6gi programok elk6szit6s6nek szab6lyair6l 6s az eselyegyenl6s6gi
mentorokr6l" sz6l6 32U2017. (XII.27.) Korm. rendelet ,,2. A helyi esdlyegyenl6s6gi program
elk6szit6s6nek szempontjai" fejezete 6s
. a helyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szitds6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 212012 (YI.5.)
EMMI rendelet
alapi6n alkaimaztuk, kiiltinos figyelmet forditva a
. a Magyarorsz6g helyi tinkorm 5nyzatair6l szolo 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny (tov6bbiakban:
Mdtv.)
. a szocidlis igazgatAsr6l6s szocidlis elliit6sokr6l sz6lo 1.993.6vi III. torv6ny (tov6bbiakban:

.

Szt.)
-1991.

ivi IV. torv6ny
(tovibbiakban: Flt.)
. a nemzetis6gek jogair6l s2616 2011. 6vi CLXXX. torv6ny (toveiLbbiakban: nemzetisdgi
ttirv6ny)
. az eg6szs6gii gylrjl sz6l61997.6vi CLIV. t6rv6ny (tov6bbiakban: Eiitv.)
. a gyermekek v6delm6r61 6s a gyiimiigyi igazgatistol sz6l6 1,997. 6vi XXXI. torv6ny
(tovdbbiakban: Gyvt.)
. a nemzeti ktiznevel6sr6l sz6l6 2077.6vi CXC. t<irv6ny (toviibbiakban: Nkntv.)
el6iriisaira.
1-.2

a fo8lalkoztat6s el6segiteser6l 6s a munkan6lkiiliek ell6tAs6rol sz6lo

Az es6lyegyenlSs6gi c6lcsoportokat 6rint5 helyi szabAlyozis riivid bemutatiisa.

2016-ban a Kipuisel6-testiilet efogadta a telepiilisi timogatdsokr6l, a szemtlyes gondoskodist ny jt6
szocihlis is gyermekj6liti ellitisokr6l sz6l6 onkorminyzati rendelettt (4/2015 (1X.5.) bnkorminyzati
rendelet). A tdrainyi el1[risokon til, a rendelet ctlja, hogy telepitlisen olyan timogatisi rendszer miikbdjbn,
amely az Lllampolgirok szhmdra a preuencio, a hhtrdnyos helyzetb1l ad6db hatisok enyhitisire szolgilnak. A
szoci(rlis elldtisok, szolgiltatitsok kozeppontjiban a csalid ill.

A szeginysig elmilyiilise miatt az ellit6 rendszernek egyre tdbb kdaetelminynek kell megfelelnie a kiil6nbijz6
ilethelyzetekb , a hkhathsb6l, a betegstgb6l, a fogyatikossigbil ered6 sziiksigletek, eltartottak gyermekek
gondozisihoz kapcsol6d6 knksigek emelkedtse miatt, eztrt a helyi szabilyokat 6s ezek hatisait folyamatosan
ztizsgiljuk. A rendeletet az eredminyessig 6s hatikonysig 4rdekiben, a felmeriil6 igdnyek alapjin i,tente
legaldbb egy alkalommal

A

feliiluizsgiljuk.

KepoiselGtestiilet a helyi szabilyozisi tet:tkenystge sorin az esilyegyenl6sigi szanpontokat is figyelembe

TESZT
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2. Strat6giai ktirnyezet bemutatisa

2|1. Kapcsol6dis helyi

strat6giai
koncepci6kkal, programokkal

A

ES

telepiil6si tinkorminyzati dokumentumokkal,

program figyelembe ueszi Carib Kbzstg Onkorminyzathnak mirulazon dokumentumait, melyek kitirnek

az estly e gyenl1stg megaalositds hr a, igy kiil6ni:sen:

- kdltsi gz.rctisi koncepci6

- telepiilisrendezisi teru.

A fenti dokumentumokban meghatirozott cilkitfiztseket jelen Program nem tartalmazza, miuel azokban
egyes teriileteket irint6 feladatok, hatirid(ik rdszletesen meghatirozisra keriiltek.
2.2

az

A helyi es6lyegyenl6s6gi program t6rs6gi, tiirsul6si kapcsol6diisainak bemutatisa

t6rsul6si kapcsol6d6sok fontos szerepet jiitszanak. A telepiil4sen
hltalinos iskola is 6ooda nem mrik\dik, az 6uodds - is iskoliskorit gyermekek a I km-re ltu6 Holl6k6re, aagy
a 20 km-re l6ttd Piszt6rn jirnak. Az iskola illami fenntartisit, az 6aodai feladatokat petlig feladatellitisi
szerzddis keretiben litja el az 1nkormiru1zat. A telepiiltsen aiddn1i szolgdlat is gyermekj1liti szolgilat sem
miikijdik: a csal1d ts gyermekj6liti feladatok 2018. januir 1-jit6l a Kdzos Hiaatalok ntentin szeraezddnek,
igv MitraszSl6s Kozsig }nkormtinyzata litja el ezt a feladatot a 6 telepiil1sen. Vid6n6i szolgilat a kiizsigt1l
tdbb mint 5 km-re lio6 Als6told kijzsigben irhet1 el.

A telepiil6s elet6ben a t6rsegi,

Az esilyegyenl1sig megterantistnek biztosltisa |rdekiben az bnkorminyzat felaillalta azt a feladatot, hogy a
telepiiltsen il6 gyermekeket elszillitja az 6uoriai is iskolai intizminqbe. Ezzel megteremtoe a lehetdsigtt
annak, hogy a telepiilisen il6k a megt'elel1 szlnaonal oktatishoz hozzijussanak.

2.3

A

telepiil6si iinkorminyzat rendelkez6s6re iill6, az es6lyegyenl6s6g szempontliib6l

relevins adatok, kutat6sok 6ttekint6se, adathi6nyok kimutatiisa

A

helyzetelemzts alapjit szolgili statisztikai adatokat a TEIR adatbizisb6l, aalamint a helyi
nyilztintartdsokb6l gyiijtdttilk iissze. Termtszetesen azoknil az adatoknil, amelyekre nyiludntartis nincs 6
nem is lehet, ott a 2011. tai nepszimlilhs arlataib6l indultunk ki.
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e n tnalytr"gO"ytegb"n abk 6r u ro-;k h.ty^t", _"r"iy*gye
3.1

]tivedelmi

6s

n

lcisege

vagyoni helyzet

A

szegtnysig szhmos tdrsadnlmi ttnlez6 dltal meghatirozott, iisszetett jelensig, okai kdztitt szerepelnek
tirsadalmi is kulturhlis hhtrhnyok, szocializiciris hiinyossigok, alacsony uagy elauult iskolai uigzettsig,
munkanilkiilisig, egiszsigi illapot, a csalidok grlermekszima, a gyermekszegtnys(g, de a jinedelmi
aiszonyok mutatjik meg leginkibb. A telepitlisiinkdn nagyon keuls a milyszegtnystgben ilSk sz6.ma, roma
lakossdg pedig nem talilhat6 a teleptilisen.
3.2

A

Foglalkoztatottsig, munkae16-piaci integriici6

HEP

-1.

szAmt mell6klet6ben elhelyezett tdblSzatokba gyfiitott adatok, valamint a helyi

onkorm6nyzat a foglalkoztatAs el5segitds6r6l 6s a munkan6lktiliek elliitiis6r6l sz6l6 1991.6vi IV.
tiirv6ny (tov6bbiakban: Flt.) es a M6tv-ben foglalt feladatai alapj:in telepiil6siinkre iellemz6
foglalkoztatottsegot, munkaer6-piaci lehet6sdgeket kiv6njuk eiemezni az elmult 6vek
vdltozisainak bemutat6s6val, a kiilonbtjz6 koroszt6lyok, illetve nemek szerinti bontdsban.
a) foglaikoztatottak,

munkan6lkiiliek, tart6s munkan6lkiiliek szima, arAnya

Ahogyan azt az alibbi adatok is szemliltetik, a munkanilkiilisigi arlatok az elmilt ioekben fokozatosan
jaaultak, az orszigos 6s megyei trendeknek megfelel1en. Ezen a tiren tehit jelent1s jaaulist lithatunk a
koribbi id1szakhoz kipest, mindkit nem tekintettben.
3.2.L.
15-64 6v

szirni titblizat - Munkan6lkiilis6

rita nemek szerint
Regisztriilt munkan6lkiiliek/nyilv6ntartott

ktiztitti iilland6 n6pess6g
(f6)

Ev

F6rfi

(rs

0803)

F6
2012

N6

(rs

iilliiskeres6k szfuna (f6)
6ssresen

r6rfi

F6

F6

F6

13

36

2,50

10,9%

1-,25

9,6%

4

1-0,4%

1,7,9%

1,,75

L4,6%

4

L2,9%

t,75

17,5%

3

70,5%

2,O0

78,2%

3

9,7%

0804)

(TS 0801)

N6 (rS 0802)
F6

6ssresen
F6

2013

21,

T2

33

2,50

2014

21

10

31

1,50

2015

20

1,t

31

1,00

5,Oo/o

7,25

#ERTEK!

1

#ERTEK!

2

#ERTEK!

1,00 #ERTEK!

0

fERTEK!

1

#ERTEK!

N/A
N/A

#ERTEK!
N/A
N/A
#ERTEKI
Forris: TeI& Nemzeti Munkaiigyi Hivatal
2016
2017
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b) alacsony iskolai vegzettsdgiiek foglalkoztatottsiga

A jat:ul6 trendek az alacsony utgzettsigfiek foglalkoztatottsighnak kdrtben is tiikroz6dnek, igy nincs |rdemi
kiildnbs|g a cilcsoport helyzetiben a oigzettstg fitggoinyiben.

3.2.6.

szimi tibliizat - Regisztriilt munkan6lkiiliek/nyilviintartott iilldskeres6k szima
iskolai v6

Regiszh6lt
munkan6lkiiliek/
/nyilviintartott
iilliskeres6k
szima tisszesen

tv

20^12

etts6

szerint

Regisztr;ilt munkan6lkiiliek/nyilvintartott iilliiskeres6k
megoszlisa iskolai v6gzetts6g szerint

8

6ltaliinosnil

alacsonyabb v6gzetts6g
(rs oeol)

F6

F6

4

0

8

Altal,inos
iskolai

magasabb

v6gzetts6g (TS
0e02)

0,5

iskolai
v6gzetts6g (TS
0903)
F6

F6
o,0%

6ltalinosniil

1,3,3%

3,25

86,7%
58,8%

76,9%

20 13

4

0

o,o%

1,75

41,2%

1E

201.4

3

0

o,o%

o,75

23,L%

2 5

0

o,0%

2015

1

33,3%

2

66,7%

2016

2

0

o,o%

o,25

71,t%

2

88,9%

201.7

1

0

o,o%

0

o,o%

1

700,0%

Forris: TeIR, Nemzeti Munkaiigyi Hivatal
lskolai v6sz€ttsess€l n€m rendelkez6l5 6v€s6. jd,Ssebb
n6pess6g, a meEfelel6 korrak sziral6kiban

Resisztn;lt munkan6lknli€k szama iskolai v6sletts6s s?erint lf6)

3,5
2,5

f,25

?.rr

1,5
2

.-

1

1,15

o,!rl

r a rlala.6.al .la.enyzbb

1

a ill.lams

,0:1tl

.1

, alilral, 6nalm.8.s.bb
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c)

kiizfoglalkoztatis

A

telepiilts az illiskeresdk rtsztre k1zfoglalkoztathst a Kornhnrlhit at nl Munkaiigyi Kl)zpontja iltal tutlja
minden toben megszert;ezni, azonban cnnek a ptnziigyi forrhsn korlhtozott. A telepiilis nlacsoml lilekszima,
illetae a kijtelez6en uillalandi iiner1 miatt az elmult iuekben csupdn itlagosnn 2 t'5t tud nlknlmazni u
O nkor m iny zat kozJo glalkozt at o t tkin t.

d) a f oglakoztat6shoz val6 hozzAf6r6s esdly6nek mobilit5si, informiici6s 6s egyeb t6nyez6i (pl.
ktizleked6s, potenci6lis munkalehet5s6gek, tervezett beruh6z6sok, lehets6ges viillalkoz6si
teriiletek, helyben/t6rsegben miiktid6 foglalkoztat;isi programok stb.)

A

telepitlisen a regisztrilt uillalkozisok szima igen alacsony, ebb6l adbd6an a telepiilisen ipariizisi add nem
keriilt beoezetisre. A telepiilis ilyen irinyu beoltelit nz idegenforgnlmi ad6 jelenti, tekintettel arra, hogy a
telepiilts nagy rtsze hitutgi hizktnt funkciondl. A telepiil1s Nlgrid rnegye legkisebb zsdktelepiilise, ami a
munkaer6-piaci sikertelensigben szerepet jitszik. A jirdsi kdzpont 17,7 km re talilhatl, ahoaa a telepiiltsr6:l
napi 4 buszjirat indul munkannpokon, ts 2 olynn buszjirat, nmi a 3,1 km-re lttfi Fels6told Kbzsigb6l indul.
A menetidl 43 perc. A oisszaut a telepiil|sre klozuetlen l szintin 4 buszjirattal oldhat6 meg munkanapokon.

A

megyeszikhely csak itszilldssal 6rhet5 el ami 45 km-re talilhat6, amely

A

telepiil4sen

1,

6rn 45 perc 6rhet6 el itlagosan.

ts kiirnytkin uasittuonal nem halarl el, az legkitzelebb Piszt6 airosiban irhet6 eI. A fdoiros
M3-as autbpilyin 1 6ra 15 perc alatt irhetd el aut6ual.

e) fiatalok foglalkoztat6s6t 6s az oktatesb6l a munkaer6piacra val6 6tmenetet megk6nnyit6
programok a telepiil6sen; k6pz6shez, tovdbbk6pzdshez va16 hozzA66r6sik

A telepiiltsen a statisztikai adatokb1l jil htszik, hogy keuis fiatal, aki e teriileten irintett lenne. A telepiilisen
fiatalok t'oglalkoztatisit is az oktatisb6l a munkaer1piacra aal6 itmenetet megkbnnyit6 programok
nincsenek. Ezek a programok

/

a

jirisi

kozpontban is a megyesztkhelyen 6rhet6k el.

munkaer6-piaci integr6ci6t segitS szervezetek

6s

szolg6ltat6sok felt6rk6pez6se (p1.
feln6ttkdpz6shez 6s egy6b munkaer6-piaci szolg5ltatAsokhoz valo hozzAf6res, helyi foglalkoztatiisi
programok)

A

telepiilisen munkaerS-piaci integrici1t segit6 szeraeztek ts szolgdltatisok nincsenek. Legkitzelebb ilyen
szolgiltatisok a Piszt6 uirosiban irhet(ik el.
g) m6lyszeg6nys6gben 6I6k 6s rom6k telepiil6si tinkormiinyzati saj5t fenntartdst int6zm6nyekben
ttirt6n6 f oglalkoztatiisa

A

telepiilisen ioekre r.tisszamen6leg 1-2 f6 milyszeginysigben 6l5oel talilkozunk, akik az id6sebb
korosztilybbl keriilnek ki. Szimukra az onkormdnyzat kozfoglalkoztatis keretiben biztos[that nimi

j6oedelmet.
ft) hatrenyos megkiiltinbdztet6s a

foglalkoztatis teriiiet6n

Hdtrinyos megkiilonboztetisr 5l nincs tudomisunk a telepiiltsen
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3.3 P6nzbeli 6s term6szetbeni szoci:ilis elliitiisok, aktiv korriak ell6tiisa, munkan6lkiilis6ghez
kapcsol6d6 tiimogatisok

A

szigorod6 feltttelek nyomin az illandd nepesstg jelent6s t'ogyisa mellctt a segilyben riszes l6k arinya is
aissznesett. Aki tehdt nem talil helyben munkit, jellemzden a jirisi kozpontbab uogy Bud.apesten, esetleg
k

iilfokl 6 n p r 6b il

szer

e

ncsit.

3.3.1. szdmri

15-64 6v

tibllzat - All6skeres6si

kiiztitti 6lland6

ben 16szesiil5k szima

se

Alliiskeres6si seg6lyben
r6szesiil6k (f6) - (TS 1101)

All6Lskeres6si seg6lyben

36

0

o,0%

201 3

33

0

o,o%

2014
2015

31

0

0,o%

31

0

0,o%

20"t6

0

0

2017

0

0

#zER60szr6!
#zER6oSzT6I

Ev

n6pess69 szima
(TS 0803 6s TS 0804 osszesen)

2072

r6szesiil6k

7o

A

telepiilisen illiskeresisi segtlyben senki sem riszesiilt az elmilt iuekben. Alliskerestsi jhradikra a
nyilodntartott illiskeresik szima folyamatosan csokkent, 2017-re a nyiluhntartott Llliskeres6k kbziil senki
sem jogosult illiskeresisi jiradtkra.

szimu tiblizat - lfuad,6kra jogosult regisztriilt
munkan6lkiilie
vintartott iilliiskeres6k szAma

3.3.2.

Ev

Regisztriilt munkan6lkiiliek/nyilviintartott iilliiskeres6k szAma
(TS 130i)

All:iskeres6si
jirad6kra
jogosultak (TS
1201)

F5

F6

201.2

4

0

6,7%

2013

4

0

5,9%

2014

3

0

o,0%

2075

3

0

o,0%

2016

2

1

22,2%

2077

1

0

25,O%

Forr6s: TeIR, Nemzeti Munkaiigyi Hivatal
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Allisk€res6sijirad6krc iogosultak ari nya (%)
3o9i
)5%

)tfA
t5%

1ox
5%

c/"

A

ellitisibnn (legfeljebb rouid id(iszakra),
ezen bel l foglalkoztatist hehlettesitS timogathsban. Az onkormdnyzat sziikstg esetin ki)zfoglalkoztaths
telepiil1sen gyakorlatilng taek 6tn senki sem riszesiil aktia

kor

nk

keretiban biztosi t a s kijtelez6 30 napos ntunknaiszony nrcgszerzistnek lehetSstgit
3.3.3.

sziimt tiblizat - Aktiv korriak ellitisa - Rendszeres szociilis seg6lyben,

eg6szs6gkirosodiisi 6s gyermekfeliigyeleti t6mogatisban, valamint foglalkoztatiist
hel ettesit6 timo tisban r6szesitettek sz{ma
Rendszeres szociilis
se96lyben 16szesitett

regisztrilt
munkan6lkiiliek
szima (negyed6vek
6tlaga) - TS 1401
Ev
(2015.

Eg6szs6gkirosodisi 6s

gyermekfeligyeleti
t6mogatisban 16szestil6k
itlagos sz6ma 2015. m6rc. 1-t6l
6rv6nyes m6dszertan szerint

lebruir 28-t6l az

(TS 5401)

Foglalkoztatist helyettesit6
t6mogatisban 16szesitettek Atlagos
havi sz6ma (2015. mircius 01-t6l az
ellitiisra val6 logosultsiig
megviltozott)

elldtis megsziint, vagy
ktildn v6lt EGYI-re 6s
FHT-ra)
F6

F6

15-54 6vesek 7o-

6ban

F6

Munkan6lkiiliek %Sban

2012

o,75

2,O8%

0

o,o0%

20L3

o,75

2,27%

0

o,00%

201.4

1,00

3,23%

0

o,00%

20]5

1,00

0

3,23%

0

o,oo%

?01.6

0,00

0

0

o,oo%

201.7

o,25

0

fzER6oszrot
#zER6oszr6l

0

o,oo%

Forrds: TeI& Nemzeti

Munkaiigyi Hivatal
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3.4 Lakhatis,

lakishoz jutiis, lakhatiisi szegregiici6

A

telepiilis osszes lakisillominya 67 db, mely iaek 6ta nem emelketlik, tij ingntlanok nem ipiilnek a
telepiil4sen - inkibb a rigiek t'elitjitdsa jellemz6. Az ijnkorminyzatnak arra uonatkoz6lag nincs adata, hogy
ebb6l a 67 ingatlanb6l eligtelen lakhatdsi kijriilminyeket biztosit6 lakdsok szdma mennyi.
a)

b6rlakis-6llom6ny

Onkorminyzatunk birlakdssal nem rendelkezik.

A

telepiil4sen btrlakdsban 6l6krdl az iinkorminyzatnnk

nincs tudomisa.
b) szociAlis lakhatAs

Az 6nkorminqzat szociilis birlakis illominnyal nem rendelkezik
c) egy6b lak;isc6lra

hasznilt nem lakiscdlt ingatlanok

Az 6nkorminyzatnak nincs tudomisa egytb lakiscilra haszndlt nem lnkis ciW ingatlanr6l.
e) lakhatAst se

t6 t6mogat6sok

Az 1nkormdnyza t kdltsi

I

3.4.2. szirmt

k miatt a telepiiltsen lnkhatisi timogatist biztositani nem tud

tibliizat - Lakisfenntartiisi 6s ad6ssiigcsiikkent6si
ban r6szesiil6k szima
timo
Lakisfenntart{si
timogatisban r6szesitett

Ad6ssiigcsiikkent6si

szem6lyek sziima (TS

r6szesitettek szima (TS

6001)

6101)

1,

0

2013

1

0

2014

2

0

2015

2

0

2016

0

0

2017

0

0

Ev

2012

timogatisban

Forr6s: TeIR, KSH Tstar
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/) elad6sodotts:ig
Elnd6sorlottsigr6l nincs tutlomhsunk a telep ltsen

g) lakhat;is egyeb jellemz6i: ktltertileteken 6s nem lak6rivezetben elhelyezked6 lak6sok, min5s6gi
kdzszol96ltatiisokhoz, kiizmiiszolgAltat6sokhoz, koziissigi kijzleked6shez valtl hozzzif6r6s
bemutat6sa

A telepiiltsen k lteritleten il5 szemily

nincs

3.5 Telepek, szegreg6tumok helyzete

a) a telep/szegreg5tum mint lak6ktimyezet jellemz6i (kiterjedtsdge, teriileti elhelyezked6se,
megkozelithet5s6ge, lakils6llomiiny6Lnak iillapota, kajzmriell6totts6ga, kozszolg6ltatiisokhoz vaI6
hozzlferds lehet6s6gei, egy6b ktimyezet-eg6szs6giigyi jellemz5i stb.)

A telepiilisiinkon

telepek, szegr egitumok nem

talilhakik

b) a teTepenlszegregitumokban el6k szdma, tArsadalmi probl6maik szempontjiiLb6l f6bb jellemz6i
(pl. 6letkori megoszl6s, foglalkoztatottsi gi helyzet, seg6lyezettek, hiitr6nyos, halmozottan
hiitr5nyos helyzetii gyermekek ar6nya, stb.)

c) szegregici6val vesz6lyeztetett teriiletek, a lakoss6g teriileti 5trendez6d6s6nek folyamatai

A telepiilisen

nem talilhat6 szegregici6anl ztesztly eztetet t teriilet

3.6 Eg6szs6giigyi 6s

szociilis szolg6ltatiisokhoz val6 hozzif&6s

a) az egdszsegigyi alapszolg6ltatilsokhoz, szakell6t6shoz v alo hozzAl6res

Az egiszstgiigyi ellitis biztositott az alapellitis kijribe tartoz6

dnkormdnyzati feladat tekintettben: n
hizioraosi ellitis, a uid6ndi ellitis. A hizi oraosi ellitisr6l is n uid6n6i szolghlatr6l (a Kdrzeti Egiszsig gyi
Szolgilat gondoskodik, amelyet 7 telep l6s tart fenn) az 6nkormitnyzat tirsulis ritjhn gondoskodik, a
telepiilis onill6 oroosi rendel6uel rendelkezik, ahol a hdziontos rendel. A hizi oruos rendeltse a telepiilisen
minden hiten kedd dtlutin 13 6rit6l 14 6riig uehet1 iginybe. A tbbbi napokon a kornyez6 telepitlisen aehet1
igtnybe a hizi oraosi ellitis. A oid6n6i szolgilat az 5 km-re liaS Als1told kijzsigben 1rhetd el, minden hiten
csiitdrtokon 12 6rit6l 1.6 6riig.

3.5.1.

sz6mt tiibl6zat - Orvosi elliitiis
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Feln6ttek 6s gyermekek

szolgiltatisok szima
(rs 4301)

A h:lLzi gyermekorvosok
eltal elliitott szo196latok
szima
(rs 4s0l)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Csak Ieln5ttek r6sz6re
szervezett heziorvosi

rr!sz6re szervezett

Ev

hiziorvosi szolgiilatok
szima

(rs
2012
2013
2014
20r5
2016
2017
ForrAs: TeIR, KSH

4401)
0

I

Tstar

telepiil1sen a kozgy6gyelldtdssal |rintettek szdma jellemz1en 1-2 f6. Apolisi d{jban senki sem riszes l,
eztrt a 3.5.3 szitmi tdbldznt - Apoldsi dijban riszesltettek szima tdbla nem keriitt kitiiltisre.

A

3.6.2. sz6rnr6

t blinat - Kiizgy6gyellitisi igazolvinnyal
rendelkez6k szima

Kiizgy6gyellititsi igazolvinnyal rendelkez6k szima

Ev

(TS s60r )

2072

3

2073

3

2014

3

2015

1

2076

1,

201.7

N/A

ForrAs: TeIR, KSH Tstar
Kozgy6gyell;tonak sz;ma (f6)

2
2

1

0

2012

2013

2014

XI

7416

)ol/

A

telepiilis szakell|tisdt a 17,7 km-re lnd Margit K6rhiz litja el Piszt6n. A szakcllitishoz aal6
hozziJtrtst a szem,ilyes gondoskodis keretiben nyijtott szociilis szolgiltatis a falugondnoki rendszer
miikitdtetisioel biztos{tja az inkorminyzat- A hizioroosi gyeleti ellitis a Piszt6 V(tros iltal zemeltett
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hizioruosi gyeleti

rerulszer keretiben oan megszeroezue.
riszire a falugondnoki busz biztositja.

b)

prevenci6s

6s

szfir6programokhoz

(pl.

A

rendelisekre ualo eljuthst az iginybereu6k

n6pegeszs6giigyi, koragyermekkori kotelez6

sz(resekhez) valo hozzirf 6rds

A

telepiilisen il6k preuenci6s ts sztir6programokhoz a jdrdsi kdzpontban juthatnak hozzi. Ahoaa az iddsek
sokszot nehezen aagy el sem jutnak. A Jalugondnoki busz segit az iginy szerinti bejutisba, de ezt keoesen
aeszik iginybe.
c) fejleszt5 6s rehabilitiici6s elliit6 shoz val6 hozzAtdrcs

A telep lisen

jirdsi kbzpontban juthatnak hozzd. Ahoua az idSsek
oagy el sem jutnak. A fnlugondnoki busz segit az igtny szerinti bejutisba, de ezt kez.tesen

6l6k fejleszt6 6s

sokszor nehezen

rehabilitici6s ell|tishoz

a

ueszik iginybe.

d) kozetkeztetdsben az eg6szs6ges tdplilkoz;is szempontjainak megjelen6se

A

telepiilis kdzitkeztettst nem biztosit. Az'onkormimlzat kotelezd alapfeladatit n szociilis 1tkeztetts
biztositdsit ahllalkoz6 tjin ldtja el az iginybeueudk rtsztre.
e)

sportprogramokhoz va16 hozziler6s

A

telepiil4sen sportprogramokhoz ual6 hozzifiris lehetsiges: kisebb focipdlya
telep lbs kdzpontjihoz kijzel.

/

is jhtsz6tir is talhlhat6

a

szem6lyes gondoskodeist nyrijt6 szoci6iis szolgAltat6sokhoz val o hozzAfdr€s

Az dnkormdnyzat kbtelezS feladatai kdzt tartozik a szociilis szolgiltatisok biztositdsa, mint az itkezis 6s hizi
segitstgnyujtis biztosithsa. A telepiil1sen jelenleg csak az |tkezist aeszik iginybe, a hizi segitstgnytijthsra
I

inybeuea6 nincs

g)

h6trrinyos megkiilonbtiztet6s,

AZ

egyenl6 biiniism6d k6vetelm6ny6nek

megs6rt6se

a

szolgiltat5sok nyrijt6sakor
megkiil\nbbztetisbe ker lnek akkor, amikor nem jutnak el a thuolsig miatt
preuenci6s is sziir6programokhoz, oalamint a fejlesztd 6s rehabilitdci6s ellLtisokhoz

A telepiiltsen 6l6k hitrinyos

h) pozitl diszkriminiici6

(hitrdLnykompenziil6 luttatdsok, szoigiiltatiisok)
keretein
beliil
eg6szs6giigyi ell6t6rendszer

a

a

szoci6lis 6s az

Pozitiu diszkriminici6oal ezen a teritleten nem tililkozunk

viszonyok, helyi ktiz6let bemutatisa
a) ktiztiss6gi 6let szinterci, f6rumai
3.7 Ktiziiss6gi
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A helyi

ilet tekintetiben

meghatirozb a konyutir miikddise, nhol az emberek 1sszejtthetnek. A
telepiilis minden ioben megrendezi az iinnepi miisorait (pl. n6napi rendezutntl, karicsontli rendezzstnyek)
nhol n lakossig egyiitt unn.
kozosstgi

b) kdziiss6gi egyiittel6s jellemz6i (pl. etnikai konfliktusok 6s kezel6siik)

A kbzosstgi egllitttlis
c)

a telepiilis kis

l|lekszimibll

ad6d6an konfliktusmenetes

helyi k<izoss6gi szolidarit6s megnyilv6nul6sai (adomiinyoziis, onk6ntes munka stb.)

A

telepiilisen tlSk tobbsige lokilpatri6ta. Alapoet6 cil az irllampolgiri eltgedettstg, a j6 klozirzet elirise is
fenntartisa. Az alapitainy sokszinii teuikenysigiael hozzdjirul a telepillts fejl6disthez. A szolidaritis is a
fclel6ssig a telapiilis lak6iban jelen aan.

3.8 A roma nemzetis6gi tinkorminyzat c6lcsoportokkal kapcsolatos

es6lyegyenl6s6gi

tev6kenys6ge, partners6ge a telepiil6si tinkormiinyzattal

A telepiilisen

nincs roma nemzetisigii cilcsoport

6s roma

nemzetisigi dnkorminyznt sincs

3.9 Ktjvetkeztet6sek: probl6miik beazonositisa, fejleszt6si lehet5s6gek

A m6lyszeg6nysegben 6l6k

ds a

meghatirozisa.

rom6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgdlata sor6n

telepiil6siinliin
beazonositott prob16mrik
a

tAvolsig miatt nem jutnak el a prevenci6s
szrir6programokhoz

f

6s

ejleszt6si lehet5s6gek

eg6szs6giigyi szfir6sek szervez6se a
telepiil6sen, falubusz ig6nybev6tel6vel a
prevenci6kra va16 elluttatiis
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4. A gyermekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge, gyermekszeg6nys6g

4.1. A gyermekek helyzet6nek iiltaliinos iellemz6i (pl. gyermekek szima, arinya,6letkori
megoszlisa, demogriifiai trendek stb.)

A telep

lisen a gyermekek szima alacsony 0-14 korig mind1sszesen i f5, 15 1.7 korig 0 f6, mely a telepiilis
eloregedtsit is j6l mutatja. A telepiiltsen jelenleg nincs 6uodis kori gyermek, 6s ninddssze 1t'6 iltalinos

iskolai korit gyerek il. Telepiiltsiinkdn 6ztodn ts dltnlinos iskoln nent milkodik, a gtlermekek 6oodai
alapellitisir6l feladatellitisi szerz6dis ritjin gondoskodik a telepiil1s. A grlennekek kdzintizmtnybe tdrtin(i
szill[tisa a falugorulnoki szolgdlat felndatkitribe tartozik, illami finanszirozis igtnybeuitele mellett.

a) vesz6lyeztetett 6s v6delembe vett, hatrinyos helyzetii., illetve halmozottan hAtrinyos helyzet(
gyermekek, valamint fogyat6kossdggal 616 gyermekek sz6ma 6s ar6nya, eg6szs6giigyi, szocieilis,
lakhat;isi helyzete

A telepiilisen oeszilyeztetett

ezirt a 4.1.1 szimit tibldzat - Videlembe
oett is aeszilyeztetett kiskori gyermekek szimir6l nem ker lt kitiiltisre. Hnlmozottan hitrdnyos helyzetii 6s
fogyatikossriggal el6 gyermekek a telepiilAsen nem talilhnt6.
6s uidelembe uett gyetmek nincs,

b) rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesitettek sz6ma
3-4

f5 rbszesiil

rendszeres gyermekaidelmi kedaezmbnyben.

A gyermekek ingyen itkezisben rtszes lnek

az

6aodiban is az Lltalinos iskoliban.

szimi tiblizat - Rendszeres gyermekv6delmi
kedvezm6n ben r6szesitettek 6vi iitla s szama

4.7.2.

Ev

Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben
r6szesitettek 6vi 6tlagos sz6ma (TS 5801)

20^t2

2

2073

2

20^14

2

201.5

2

2016

1,

2017

N/A

Forr6s: TeI& KSH Tstar, Onkormdnyzati adatok
c) gyermek jog5n

jiir6 helyi juttatiisokban reszesiil6k szAma, arArrya
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I

A telep lisen nincs gyermekek jogin jir6

helyi juttatisokban riszesiilS

d) kedvezmdnyes iskolai 6tkeztct6sbcn r6szesiilljk sz.1ma, arinva

A

I

telepiil|sen kerloezmirules iskolai ttkezisben riszesiilS nincs, csak
keilaezmtnyben riszesiil6k 6 tkeznek ingyenesen.
e) rnagyar 6llampol95rsiiggal nem rendelkez6 gyermekek sz6ma,

a

rendszeres gyermekoidelmi

arinya

Magyar illampolgirsdggal nem rendelkez6 gyermekek a telepiilisen nem 6lnek.
4.2 SzegregAlt, telepszerii lak6ktimyezetben 616 gyermekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge

A telepiiliscn
4.3

nincs szegregilt, telepszerii lakdkiirnyezetben

A hitrinyos, illetve halmozottan

616

gyermek

hitr6nyos helyzetii, valamint fogyat6kossriggal

615

gyernrekek szolgiiltat6sokhoz val6 hozzAf&6se

a)

vdd6n6i ellAt6s jellemz6i (pl. a v6d5n6 :iltal elliitott telepiildsek szlll:.a, egy v6d6n6re jutott

ellitott bet6ltetlen st5tuszok)

A

telep ltsen nincs iinill1 t;id6n6i szolgdlat, a oiddn1i elldtist hit telep lis iltal biztositott Kijrzeti is
Egiszsigiigyi Szolgilat litja el a telepiilis Als6told kbzponttal. A telep ltsen jelenleg nincs olyan gyermek,
aki a aidon6i szolgilatot iginybe aeszi.

b) gyermekorvosi ell6t6s jellemz6i (p1. hriLzi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi elleteshoz
val6 hozzAfdrdq betoltetlen hizi gyermekorvosi praxisok sz6ma)

A

gyermekoraosi
telepiilts tart nn

ellitist a hizi

ort;os biztositja a Kijrzeti Egiszsigiigyi Szolgdlat keretiben, amelyet 7

c) G-7 6ves koruak specidlis

(egeszs6giigyi-szoci6lis-oktatdsi) ell6t6si igdnyeire
fejlesztdsre, rehabilit5ci6ra) vonatkoz6 adatok

(pl.

korai

A telepiilisen lia6 gyermekek az alibbi Gy6gypedag6giai neoel4si-oktatisi inttzmtnyeket uehetik iginybe:
- lllyis Gyulhni Oaoda, Altalinos lskola, Speciilis Szakiskola is Egystges Pedag6giai Szakszolgilat 3100
Salg6tarjin, Actlgyiri u.3/a. Elldtott feladatok: gylgypedag6giai tanicsadis, korai fejlesztis, oktatis is
gondozds, fejleszt1 neuelts, fejleszt6 neuelAs, neael1si tanicsadis, tooibbtanulisi, pdlyaoilasztdsi tanicsadis,
koruluktiu pedag6giai ell6tis, iskolapszichol1giai, luodapszichol6giai ellitis, kiemelten tehetsiges gyermekek,

tanul6k gonrlozisa,

- Szicsiny Kistirsigi Egysiges Pedag6giai Szakszolgilat, 3170 Szicsiny, Magyar u. 15. Ellitott feladatok:
logopidiai ellitis, gy6gyt estneuelis
- Nlgrid lt4egyei Perlag6giai- Szakmai Szolgiltat6 is Szakszolgdlati lnttzet Tanulisi Kepessigeket Vizsgil1
Szaktrt6i is Rehabilitici6s Bizottsdg j100 Salg6tarjin, Ruhagyiri ut 9. Ellhtott feladat: tanulisi
kepessi geket oizsgdl6 szakir tdi

is rehabilitici6s teoikeny s
)1

rl) gyermekj6ldti

alapellitis

A

gvermekj6liti alapellitist a mhtrasz1l6si csalid- is gyermekj6ltti szolgilnt ldtja el a tclepiilisen. A
szolgilnt mitraszdlSsi kbzpont tal miiktidik.
e)

gyermekvedelem

Gyermekz.tidelmi szolgiltatdst a mitrasz6lSsi csaliid- ts gyermekj6liti szolgilat biztosit

/

krizishell.zctben iger.rvbe vehet6 szolgiltat.lsok

Krizishelyzetben iginybe oehet(i szolgdltatis a mdtraszdl1si csalid- is gyermekj6liti szolgilatot lehet iginybe
oennt

g) eg6szs6gfejleszt6si, sport-, szabadid6s 6s sziinid6s programokhoz valo hozzAl6res

A telep

teoikenysigekre knts lehet6stg nyilik, a gyermekek ezeket a programokat
iskola szeroezistben irhetik el. A programokra ztal6 eljutdst a kozstg falugondnoki busza

lisen sport-

az 6aoda

is

bs szabadidds

biztositja.
lz) gyermekdtkeztetds

(intizm6nyi, h6tv6gi, sziinidei) ingyenes tanktinyv

A

gyermekek egiszstges fejl6dbstnek alapfeltitele az egtszstges itkezts.
mentesen j utnnk megfelelS mennyisigii egtszstges t ipliliWoz iskolaid6ben.

l)

hritranyos megkiiltinb6ztet6s,

Az iskolis

gyermekek

tiritts

az egyenl5 b6n6sm6d

ktivetelm6ny6nek megs6rt6se
szolg6ltatiisok nyijtAsakor jArisi, <inkormdnyzati adat, civil 6rdekkepvisel6k tlszrevetelei

A

telepiil4s rendelkezistre

il

a

atlatok nem hllnak.

j)

pozitiv diszkrimin5ci6 (h6tr;inykompenz5l6 juttat6sok, szolgiltatAsok) az ell6t6rendszerek
keretein beliil
A pozitiu diszkriminici6r6l nincs tudomisa az bnko

zatnak az ellhtdrendszer keretein beliil

4.4 A kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermekek/tanu16k, valamint fogyat6kossiiggal 615 gyerekek
ktizoktatiisi lehet6s6gei 6s es6lyegyenl6s6ge

a) a hiitr6nyos, illetve halmozottan hetranyos helyzehi, valamint sajitos nevelesi ig6nyri

6s

beilleszked6si, tanu16si, magatart6si neh6zseggelkirzd6 gyermekek/tanul6k 6vodai, iskolai ell6tiisa

A

telep l6sen 1-2 f6 hitranyos helyzetii gyermek uan, aki rendszeres gyermekaidelmi kedaezminyben
rtszes l. Sajdtos nnelisii igdnyii gyermek, ualamint fogyatikusiggal il6 gyermek ielenlcg nincs n
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tclryiilisen. Amenntliben sajitos neuel,tsii iginy felmeriilnc a gyermekek oktathsit biztositti kbzncoeltsi
intiznftny nzt biztosltnni tudjn

b) a

kiizneveltishez kapcsolird6 kieg6szit6 szolg5ltatiisok

(pl.

iskol6ra/6vod6ra iut6

gy6gypedag6gusok, iskolapszichol6gusok sz6ma stb.)

A neacltsi, oktatisi intizminybe a gy6gypedag6giai is iskolapszichol6giai ellitdst az llhlis Gyulini Ouoda,
Attoliros Iskola, Speciilis Szakiskola is Egysiges Pedag6giai Szakszolgilat (3100 Salg6tnrjin, Acilgyiri u.
3/a.) litjn el. A logopidini ellitist a Szicsiny Kisttrsigi Egysiges Pedagigiai Szakszolgilat (3170 Sztcsiny,
Magyar u. 1.5.) biztositja.

b)

haitr6nyos megkiiltinboztetes 6s jogellenes elkiil<initds az oktatds, k6pz6s teriilet6n,
int6zm6nyek k<i zott 6s az egyes int6zmdnyeken beliili szegregiici6s

AZ

Hitrhnyos megkiildnbdztetisrSl is jogellenes elkiilinitisr1l az oktatis teriilettn is az intizminyekben nins
tudomisn a tel illisnck

d) az intezrruinyek k6z6tt a tanul6k iskolai eredm6nyess6g6ben, az oktat6s hat6konys6g6ban
mutatkoz6 elt6r6sek

Az

inttzmtnyek kOzbtt nem miikodik hattkonyan

er e dminy ess t gi r e o ona tkoz6

e)

a

aisszacsatolis. Nincs oisszajelzis

a

tanul6k

an.

pozitiv diszkrimin6ci6 (h6h5nykompenzdl6 juttatSsok, szolg6ltat6sok)

Pozitit diszkriminici6oal nem talhlkozunk e teriileten.
4.5 Ktivetkeztet6sek

probl6mik beazonositis& fejleszt6si lehet6s6gek meghatiirozisa.

A gyerekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgdlata sor6n teiepil6siinkcin
beazonositott prob16mrik

A ktjznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szitS
szolg6ltat6sok nem el6rhet6k

fejleszt6si lehet6segek

Iskola pszichol6gushoz,

logop6dushoz,
gy6gypedag6gushoz t<irten5 eljut6s biztositdsa
falubusszal

za

5. A n6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge

A n6k gazdasigi szerepe

5.1

15s

es6lyegyenl6s6ge

Az

Onkormrinyzatunk a helyzetelemzis kiszitisinek id1pontjiban cstk keuis adattnl rendelkezik
figyelembe ttenni kiu(rnt szempontok is probltmik tekintetiben.

a

A rlemogrdfiai adatok oizsgilathb6l az alibbi 1sszefitggtsek illapithatok meg:
- a telepiilis 1sszlakossigszimitnak 46Y" a n6 (23 f6L
- a n5i lakosok 22'/"-a aktia
- a 65 ia

A

kori

(11

fd);

feletti n6k szima magas, a lakossig 20"/"-a (10 fd).

nepessig nemek szerinti megoszldsa a nipessigen beliil helyi szinten is j6l mutatja, hogy n n6k itlagosan

magasabb 4letkort irnek meg, mint

a

ftrfiak.

A kdzdssigi esilyegyenl6sig akci6program ciljai kbzdtt szerepel a gazdas(rgi is szoci|lis szftriban a n6k is
firfiak esilyegyenl6siginek iruinyesitise, oalamint a munka is a csalidi tlet 6sszeegyeztettse mind firfiak
mind a ndk szimira. Az dnkorminyzat, mint munkdltat6 eleget tesz nz egyenlf munkdirt egyenlS bir
kduetelminytnek.
n) foglalkoztat5s 6s munkan6lkiilis6g a n5k kdr6ben

A

telepiiltsen a munkantlkiili n6k szima az elmult ,ioekben csokkentst mutat. A firt'iakhoz oiszonyitzta
alacsonyabb a n6i munkantlkiiliek szima. A munkaz. llalisi korit n6k 7,4 %-it teszik ki a munkanblkiili n6k
(2017 b6l nincs adat.).
N6k foglal*oztat; si helyzete (f5)
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n6k r6szv6tele foglalkoztat6st segit6 6s k6pzdsi programokban

A

ndk foglalkoztatist segit1 ts kepzisi programokban nem uesznek riszt. llyen programok a telepiiltsen
nincsenek. Ezek a programok csak a jirisi kiszpontban Piszt6n trhetSk el.
c) alacsony iskolai v6gzetts6gii n6k elhelyezked6si lehet6s6gei

n5k klozott I hltalinosndl alacsonyabb iskolai atgzettstggel senki sem rendelkezik.
Eset kben a munkaer6 piacra tijrtin6 aisszatiris lehet1sige lehet az itkepzts.

A

munkantlk

li

d) h6trAnyos megktiltinbriztet6s a foglalkoztat6s teriilet6n (pl. b6rkiildnbs6g)

26

Hitrinyos megkltl\nbdztetisrdl n foglalkoztatis ter lettn nincs adatunk,

ezzel

a jelensiggel

nem

talilkoztunk.

A

munkaer6-piaci 6s csaliidi feladatok iisszeegyeztet6s6t segit6 szolgiiltatiisok (pl.
biilcsSdei, csal6di napkiizi, 6vodai f6r6helyek, f6r6helyhiiiny; ktizint6zm6nyekben rugalmas
munkaid6, csaliidbariit munkahelyi megoldiisok stb.)

5.2

A

bolcsddei ellitis a teriileten nem biztositott.
elhelyeztsit, fir(ihelv hihnnyal nem talilkozunk.

Az

1aodai ftrdhelyek

5.3 Csal6dterve 2,6s, anya- 6s gyermekgondozis

biztositjik a kbrnyiken

616 gyerekek

tertlete

A

telep ltsen nincs ondll6 oid6n6i szolgilat, a aid1ndi elldtist hat telepiilis dltal biztositott Kitrzeti is
Egiszs c ii yi Szolgilat litja el a telep lis Als6told kdzponttal
5.4

A n6ket

616 er6szak,

csaliidon beliili er6szak

lellemz6en az erSszak j6 rtsze a csalhdban marad, hiszen
cselekedetek nagy risze ma mig felder[tetlen.

a n6ket illetae a csalidokat trd

erSszakos

5.5 Krizishelyzetben ig6nybe vehet6 szolgiiltatisok (pl. anyaotthory csaliidok iitmeneti
otthona)

A

csal1dok ritmeneti elhelyezisit

a telepiiltstdl 20 km-re fekaS Teriileti Gondozisi Kbzpont Csalhdok

Atmeneti Otthona (3060 Pdszt6, Rdkoczi
5.5

A

it

5.) tudja biztositani.

A n6k szerepe a helyi ktiz6letben

helyi kiiziletben nagyobb arhnyban talilhat6k meg a firfak. Az \nkorminyzat iigyeit elldt6 kbzds

iinkormdnyzati hioatal kirendeltsigin 3 n6 dolgozik, oezet1 beosztasban pedig 1 n6 oan.
5.7 A n6ket helyi szinten fokozottan 6rint6 tiirsadalmi probl6miik 6s felsziimoliisukra irinyul6
kezdem6nyez6sek

A

n(iket helyi szinten fokozottan 6rint6 tirsadalmi problimhrdl nincs tudomisunk.

5.8 Ktivetkeztet6sek: probl6miik beazonositisa, fejleszt6si lehet6s6gek meghat ArozAsa.

A n6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgilata sor5n telepiil6siinkdn
beazonositott probl6mdk

N6ket 6rint5 eg6szsegiigyi sz(r6sek hi;lLnya

fejlesztdsi lehet6s6gek
eg6szsegiigyi sziir6sek szervez6se a
telepiildser; falubusz igenybev6tel6vel a
prevenci6kra val6 eljuttatiis
27

6. Az id6sek helyzete, es6lyegyenl6s6ge
6.1 Az id6skoru n6pess6g f5bb iellemzSi (pl. sziima, arinya, iiivedelmi helyzete, demogriifiai
trendek stb.)

Az iddskor ak csalidi illapotira jellemz6, hogy korbnn el6rehaladoa fokozatosnn

csijkken

a hizasok, is

niioekszik az \zaegyek arinya.

A demogrifiai folyamat jellemz6it

-

az aldbbiakban

foglalhatjuk ossze:

nijaekszik az itlagiletkor,
magasabb a kiizepkoriak haland6siga,

n6k hosszabb 4lettartama

Az

- n daganatok, keringtsi

zauarok, szio- ts trrend- szei
megbetegedisek, iziileti problimik - mellett pszichis problimik is jelen uannak. Az id6s ember egyediil
marad, izol6l6dik, szellemi is fizikai aktioitisa hanyatlik, ijnellitisi kepessige besziikiil. Ez nngyon sok
embernil okoz pszichis megbetegediseket. Kiiltinbsen gyakori a depresszi6 is a dementia kialakulisa.
Jellemz6, hogy a betegsigek (tltalibnn egyiittesen fordulnak el5, kiilonosen 70 tues kor folott jellemzSek a
stilyos, kr6nikus megbetegedisek is az el6rehaladott dementia.
idSskorban jellemz6 megbetegedisek

5.1.1.

Ev

201.2

sziimt tibLizat - Nyugdijban, ell6trisban, i6rad6kban 6s egy6b j6rand6sigban
16szestl6k szima
Nyugdij ban, elliitiisban,
Nyugdiiban, ellitiisban,
jirad6kban 6s egy6b
jArad6kban 6s egy6b
6sszes nyugdiias
j 6rand6siigban r6szesiil6
j iirand6siigban r6szestil6 n6k
f6rfiak sziima (TS 5201)
sziima (TS 5301)
10
t7
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6.2 Id6sek munkaer6-piaci helyzete
a) idtisek, nyugdijasok foglalkoztatotts;iga

Az

idiisek, nyugdijasok jbuedelmi helyzetire tekintettel

az

egiszsigesek szktesen uigezninek
j1aedelen*iegtszitS teoikenystget. Erre esily, n munknerS-piacon nincs, kiztitel, ha speciilis tutlissal
rendelkezik. A munkanilkiiliek fele keriil, ki ebb(il a korosztilyb6l keriil ki. Szimukra egyediili t lehct n
k64o,

I

alkozt at 6s, ho gy j ooe d elemhe z ussnnak

b) tev6keny id6skor (pl. dlethosszig tart6 tanul6s, id5sek, nyugdijasok

foglalkoztat6s6nak
lehet6s6gei a kozint6zm6nyekben, foglakoztat6sukat timogat6 egy6b programok a telepiilesen)

Az idlsek kdzdtt alacsoml n foglalkoztatottsig, mely ad6dik

az alacsony iskolai z:igzetsigb6l.

Az ktpuiselS'

testiiletben megtaldlhat6 az id6sebb korosztily, aki teoikenyen rtszt aesz a telepiilis bletiben.
c)

hitr6nyos megkiiltinbtiztet6s

a foglalkoztat6s tertiietdn

A

diszkriminici6t kimutatni nem lehet a telepiil4sen, de n foglalkoztatds teriiletin az 55. iu felettiek
korukra ual6 tekintettel nehezen ka nak nunkit.

6.3

A

a

kiizszolg6ltatisokhoz, kiiztiss6gi ktizleked6shez, informiici6hoz 6s a ktiziiss6gi 6let

gyakorl6Ls6hoz v al6 hozzif6r6.s
a) az id6sek egeszs6gtgyi 6s szociiilis szolg6ltatiisokhoz val6 hozz6fdr,6se

Az bnkorminyzat eleget tesz minden kotelezd t'eladatinak. A telepiil4sen falugondnoki szolgilat mfikodik,
amely ellitja az idSsekkel knpcsolatos feladatokat, segit az id6seknek a mindennapi feladatok megoldisiban,
intizmtnybe szillitisban. A telepiil4sen 6l(i id1sek szimhra szociilis itkezist biztosit az onkorminyzat.
Id6skorfiak jitradikiban a telepiilisen senki sem riszesitl ezirt 6.3.2 szim tiblizat ld6skoriak jdradtkban
rtszes l6k szima tdbla nem keriilt kitiiltisre.

Az

1nkorminyzatnak nincs informici1ja arr6l, hogy lenne nappali ellhtdsban riszesiilf id1skori

telepiiltsen

a

.

6.3.1. sz6mri tiiblAzat - 55 6vn6l id6sebb n6pess6g 6s

tiv

nappali ellitiisban r6szesiil6

id6skorriak szima
55 6v feletti lakossiig
Nappali ell6tiisban 16szesiil6
szima
id6skortak sziima (TS 5101)
(TS 0328)
F6

F6

2012

77

0

0,00%

2013

73

0

0,oo%

2014

74

0

0,00%

20-ts

1,4

0

0,00%

2016

16

t)

0,00,/"

20"t7

N/A

0

#ERTEK!

Forr6s: TeI& KSH Tstar
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b)

kulturilis, kozm(vel6d6si sz.olgiltat.lsokho z valo hozzilerls

telepiilts kulturilis ts kozmiioel1dtsi szolgiltatds a helyi kdnyotiron kiaitl nem 6rhet6 el. llyen
szolgiltatisok legkdzelebb a jirisi kozpontb{tn, aagy a megyeszikhelyen tal6lhat6 ahoon nz iddsek nem
tudnak eljutni.

A

szirni - Miivel6d6si ktizint6zm6n ek adatai
A
A nyilviinos/telepiil6si
Muze6lis
nyilviinos/telepiil6si ktinyvtiirak e gys 6 geinek int6zm6nyek
ktinyvtdrak szima
sz:ima (lelt6ri 6llominy)
szima
(rs 3801)
(rs 3e01)
(TS 4001)
6.4.1.

Ev

7

1153

Kiizmiivel6d6si
int6zm6nyek
szima
(TS 4101)

0

0

2013

1,

1153

0

0

2014

1,

1 153

0

1,

2015

1

1153

0

1,

2016

1

1198

0

1,

20"17

N/A

NiA

N/A

N/A

I
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c) id5sek

informatikai jiirtassiiga

telepiiltsen az iddsek informatikni jirtassitgira aonatkoz1lag nincs adatunk is 4rdeklSdis sem mutatkozott
ezen a teriileten.

A

5.4 Az id6seket, az

A

6letkorral iir6 saj6tos ig6nyek kiel6git6s6t c6lz6 programok

a

teleptl6sen

pr6bil az iddseknek programokat szerz;ezni, de ez korlitoz1dik az iinnepek megtartisira, mint
ndnap, itl6sek napja is karicsony. Ezeken kiu l a telepiilisen mds az id6sek kiel4gittsit cllz6 programok
telepiil4s

nincsenek.

6.5 Ktivetkeztet6sek:

probl6m6k beazonositisa, feileszt6si lehet6s6gek meghatiirozisa.

Az id5sek helyzete, es6lyegyenl5s6ge vizsgAlata sordn telepiil6siinkiin
beazonositott probl6m5k

az egyediil

616 id5sek elmag5nyosodnak,
tev6kenys6gi koriik besz(kiil, nem vesznek
r6szt kozossdgi 6letben

fejlesztdsi lehet5s6gek

Az aktivitdst 6s a fiiggetlens6get meg5rz6
programok, szolgeltatesok szervez6se.
Id6sek klubja
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7.

A fogyat6kkal 6l5k helyzete, es6lyegyenl6s6ge

7.1

A telepiil6sen fogyat6koss;iggal

616

szem6lyek f6bb lellemz6i, sajdtos probl6miii

a) fogyat6kkal 616k foglalkoztatiiszinak lehet6s6gei, foglalkoztatottsiga (pl. v6dett foglalkoztatis,
kozfoglalkoztat;is)

ill

A telepiilisen iuek alatt htlagban 4 f6 jogosult
riszesiil megztiltozott munkaktpesstgii szemilyek ell(ttdsdban. Arr6l nincs tudomisunk, hogy ezek az

A fogyatikkal il6kre uonatkoz6an keuis adat

rendelkezisre-

emberek milyen fogy atikossriggal rendelkeznek.
7.1,.1,

szirni ti$lizat - Megviiltozott munkak6pess6gii szem6lyek szociilis
elliitisaiban 16szestl6k szima nemenk6nt

Ev

Megviltozott munkak6pess6gri
szem6lyek szoci6lis elliitisaiban
r6szesiil6k sziima - F6rfiak (TS
6201)

Megviiltozoft munkak6pess6gii
szem6lyek szoci6lis ell6tiisaiban 6sszesen
r6szesiil6k sziima - N6k (TS 630i)

2012

3

2

2013

3

2

2014

3

3

6

2015

3

3

6

2016

2

3

5

2017

N/A

N/A

0
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b) h6tr6nyos megkiiltinbiiztetes a foglalkoztatris tertileten

A fogyattkkal il1kre uonatkoz6an ez nem releudns, tekifitettel arra, hogy nem dolgoznak, hanem szociilis
ellit isb a n r t szesiilnek.
c) ijnAll6 6letvitelt tiimogat6

helyi int6zm6nyek, szolg6ltatisok, programok

A telepiilisen ilyen intizminyek, szolgiltatdsok, programok nem talilhat6k. A fogyatikosak a csalddjuk
kiiriben ilnek, a csalid gondoskodik az elldtisukr6l. A fogyattkkal bl1ket amennyiben iginyelnik, az lddsek
Atmeneti Otthona fogadni be Piszt6 Viroshban.
3'r

7.2 Fogyat6kkal 616 szem6lyek

p6nzbeli tls term6szetbeni elliitiisa, kedvezm6nyei

Fogyatikkal tl6 szemilyek riszire megdllapitott pinzbeli is termiszetbeni ellitisokr6l informdcioual nem
r e nd elkezik

a t elapiil4s.

7.3 A kozszolgiiltatiisokhoz, kiiziiss6gi kiizleked6shez, informiici6hoz 6s a ktiztiss6gi 6let
gyakorlisihoz val6 hozzit6r6s lehet6s6gei. akadiilymentesit6s
a) telepiil6si onkorm6nyzati tulajdonban l6v5 kdz6piiletek akadilymentesitettsege

A telep ltsi iinkormdnyznt tulajdoniban

c)

ltuS egyetlen kozepiilet

u

oraosi rendelS, mely akad dlymentes.

kozszol9iltatS,sokhoz, kulturiilis 6s sportprogramokhoz val6 hozziler6s lehet6s6gei, {izikai,
inform6ci6s 6s kommunikiici6s akad6lymentesitetts6g, lak6dptiletek, szolgAltat6 6piiletek
akad6lymentesitetts6ge

A kdzszolgiltntisokhoz, kulturilis ts sportprogramokhoz aal6 hozzifirts a telep l6sen nem biztositott
c)

A

munkahelyek akad6lymentesitetts6ge

telepiil4sen liu6 munkahelyek nem akadilymentesek

d) kijziissdgi kozleked6s, j6rd6k, parkok akad6lymentesitetts6ge

A kbzlssigi kbzlekedis, jitrdik, parkok nem akadilymentcsek
e) fogyat6kos szem6lyek sz6m6ra rendelkez6sre ii116

helyi szolgeltatisok (pl. speci;ilis kdzleked6si

megold6sok, fogyat6kosok nappali int6zm6nye, stb.)

A

yatikas szemilyek rtszire nem dllnak rendelkeztsre helyi szolgiltatisok

f) pozinv diszkriminici6 (h6triinykompenzAl6 juttatiisok, szolgaltatisok)
Pozitiu diszkriminici6, hitrdnykompenzil1 juttathsok
7.4 Ktivetkeztet6sek:

6s

szolgiltatisok nincsenek

probl6miik beazonositisa, feileszt6si lehet6s6gek meghatirozisa

A fogyat6kkal 6l6k helyzete, es6lyegyenl6sege vizsg5lata sordn telepiil6siinkon
beazonositott probl6mAk
Fogyat6kos szem6lyek inlormSci6k nem jutn ak hozz6
a resziikre j616 p6nzbeli 6s term6szetbeni
juttat6sokhoz

f ejleszt6si

Iehet6s6gek

Tiij6koztatAs ig6nylds m6dj6r6l

Helyi partners6g, lakossiigi iinszervez6d6sek, civil szervezetek

8.

6s

for-profit szerep16k

tiirsadalmi f elel6ss6gvillal6sa

n) a 3 7. pontban

szerepl5 teriileteket 6rint5 civil, egyhAzi szolgAltat6 6s erdekv6delmi
felt6rk6pez6se (pl. kiizfeladatot elliit6 szervezetek szAma
<inszervez6d6sek
szervezetek,
kijzfeladatonk6nt bemutatva, onk6ntesek sz6ma, partners6gi megillapodaisok sz6ma stb.)

A milyszeginysigben tl6k is romik, a gyermekek, a n6k, az id1sek is a fogyatikosok irdekoidelmit szolgili
szeruezetek a telepiiltsen nem miikddnek az 1nkormdnyzat ihlen partnerstgi megillapodissal nenr
ndelkezik.

re

b) onkormrinyzati, nemzetis6gi onkormihyzan, egyh{zi tis civil szektor k<iztitti

partnerseg

bemutat6sa

A

telepiilisen egy alapitodny miikddik, a Garib Fejl1disiirt Alapitainy, mely telepiiltsfejlesztisi, mely
telepiiltsfejlesztisi teoikenysiget tiizte ki cilul.
Az alapituiny cilja a garibi falukbzdsstg rendezuinyeinek szeraezise, timogatisa; a faluhiz technikai
felszereltstginek, ellitottsiginak, informiciis hitterinek jaoitisa, az \nmiioel1dis feltiteleinek kialakitisa.
Ctl touibbi a kt)zsig kdzmriellitottsigira uonatkoz6 fejlesztisi elktpzel|sek, teruek, megoal6sul6 beruhizhsok
timogatasa, kbzmiiberuhizisok lakossigi terheinek mirsikltse. A Garhb kornyiki hagyominyok megdrztse,
e ml ike i nek
felkut a t isa.
Az Onkormirulzat az alapltoinnyal szoros egyiittmiikodisben teoikenykedik. Kdziis pilydzatok
beny jtisioal pr6bilja a telep lisen il6k tletit seg{teni.

c) tinkorm6nyzatok

ktiztjtti, illetve t6rs

teriileti t6rsuldsokkal val6 partners6

A

telepiil4si \nkormhnyzat, mint azt az el6z6 pontokban bemutattuk, tobb telepiiltssel tirsulisok
miikbdik egyiitt, tekintettel a telepiil4s mirettre. Ezeket a feladatokat bnill6an nem tudni ellitni.

itjin

d) a nemzetisdgi 6nkorm6nyzatok c6lcsoportokkal kapcsolatos es6lyegyenl6s6gi tev6kenysege

A

telepiilisen nem mfrkijdik nemzetisigi onkormin

e)

at

civil szervezetek c6lcsoportokkal kapcsolatos es6lyegyenl5s6gi tev6kenysege

A ciuil

szeraezeteknek a ctlcsoportokkal kapcsolatos esblyegyenl6stgi tezttkenysige nincs

f) for-profit szerepl6k r6szv6tele a helyi es6lyegyenl6s6gi feladatok e116t6sdban.
For-profit szerepl6k nem aesznek rtsz a helyi esilyeml1sigi feladatok elldtisdban
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9. A

n)

helyi es6lyegyenl6s6gi program nyilv6nossiga

meghatirozott es6lyegyenl6s6gi probl6m:ik kapcsiin 6rintett nemzetisigi
iinkorminyzatok, egy6b partnerek (iiLllami vagy <inkormdnyzati int6zm6nyek, egyhiizak, civil
szervezetek, stb.) bevonAsiinak eszkdzei 6s elidrAsai a helyi es6lyegyenl5s6gi program
elkeszit6s6nek folyamatiba
a helyzetelemz6sben

A

helyzetelemzts elkiszitisiben
itllnak a telepiilisen 6l6kkel.

riszt uett a telep llsi 1nkttrmimlzatnil

dolgoz6k, akik napi kapcsolatban

b) az a) pont

szerinti szervezetek 6s a lakoss6g vdgrehajtiissal kapcsolatos dszrev6teleinek
visszacsatol6s6t szolgAlo eszkozok bemutat6sa.

A helyi

estlyegyenl6sigi program kifiiggesztisre keriil, a telepiilts konyotiriban ahol az illnmpolgirok azt
megtekin thetik. A konyutirb an elhely ezett zirhat6 dobozba l11t:
t
z,il eminyiike t, eszr eoiteleiket
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A Helyi Eselyegyenl6s6gi Program Int6zkedesi Terve (HEP IT)
1.

A HEP IT r6szletei

A helyzetelemz6s meg6llapit6sainak osszegz6se

Kiivetkeztet6sek
C6lcsoport

probl6mdk beazonositdsa
rrivid megnevez6ssel

f ejleszt6si

lehet6s6gek meghatiirozdsa
rtivid cimmel

A t5vols5g miatt nem jutnak el a
prevenci6s tis sziir5programokra

Eg6szsegiigyi sziir6sek szervez6se 6s
azokra t6rt6n6 eijut5s

Gyermekek

A kdznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit5
szolg6ltat6sok nem el6rhet6k

A k<iznevel6shez kapcsol6d6 kiegeszit6
szolg6ltat6sokra ttirt6n6 eljut;is

Id5sek

Az egyediil dl5 id5sek
elmagiiLnyosodnak, tev6kenys6gi k6riik
besziikiil, nem vesznek r6szt a
ktiztiss6gi 6letben.

Az aktivitiist 6s a ftiggetlensdget
meg5rz5 programok, szolg6ltat6sok

Romiik
6slv agy

m6lyszeg6nys6gben 6l5k

N6k
Fogyat6kkal
616k

N6ket 6rint6

eg6szs6gltgy

i

szfi r6sek

hiSnya
Fogyat6kos szem6lyek inlormiici6k nem
jutnakhozz6, a r6sziikre jdr6 p6nzbeli 6s
term6szetbeni juttatAsokhoz

szervez6se.

Egeszsegigyi sz(r6sek szervez6se 6s
azokra ttirt6n6 eljutis
T i\6koztat6s

az igdnyl6s m6djal16l

A beavatkoz6sok megval6sit6i

C6lcsoport
Romaik

6slvagy
m6lyszeg6ny-

Ktivetkeztet6sben megjeltilt
beavatkozdsi teriilet, mint
int6zked6s cime, meglevez6se
Egdszsdgigyi sziir6sek szervez6se 6s
azokra trirt6n6 eljut6s

Az int6zked6sbe bevont
aktorok 6s partnerek
- kiemelve a felel6st
- Falugondnok

sdgben 615k

Gvermekek

IdSsek

N5k

A k6znevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit5
szolg6ltatilsokra tdrt6n6 eljut6s
Az aktivitiiLst 6s a fiiggetlens6get
meg6r z6 programok, szol g6ltat;isok
szervez6se.

Eg6szs6giigyi sziir6sek szervez6se 6s
azokra ttirt6n5 eljut6s

- Falugondnok

- Falugondnok
- Kdzs6gi Alapitv6ny

- Falugondnok
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Fogyat6kkal
6t6k

T

Falugondnok
Kozijs Onkormdnyzati Hivatal

Ajekoztat{s az ie6nyl6s m6djd16l

Jov6k6pnnk
GarAb Kozs6g Onkormlnyzat legfontosabb c6lja, a telepil6sen 616 dllampolgirok j6l6t6nek
biztositiisa, 6letmin6s6g6nek folyamatos javitrisa, olyan timogatSsi rendszer mtikridtet6s6vei
amely:

-

er6siti a kozoss6ghez 6s a lak6helyhez kiit6d6st
kiemelt figyelmet fordit a vesz6lyeztetett c6lcsoportok szitnara

Az int6zkedisi teniletek rdszletes kifejt6se

Int6zked6s cime:

Eg6szs6giigyi sz(r6sek szervez6se 6s azokra ttirt6n6 eljut6s

Feltirl probl6ma
(kiindul6

A t6volsiig miatt nem jutnak el

6rtdkekkel)
Cdlok Altal6trot
megfogalmaz5s 6s
r6vid-, k6z6p- 6s

hosszutivti
id6egys6gekre
bont6sban
Tev6kenys6gek
(a beavatkoz6s
tartalma) pontokba
szedve

- sziir ov tzsgll/rat meghirdet6se
- sz6r6vizsg6latot ig6nybevev5k felm6rese
- sziir6vizsgliatra t6rt6n5 sz6llitds biztosit6sa
- sziir 6v izsg,6l,at elv6 gz6se
- ialugondnok

Partnerek

- tinkorm6nvzat

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s alnak
dokumentAltsiiga,
forr6sa
(rovid, k<iz6p 6s
hosszritAvon),

prevenci6s 6s szrir6programokra

Betegs6gek id6ben ttjrten6 feltirAsa eg6szs6giigyi sz(r6sek szervez6s6vef
falubusz ig6nybev6te}5vel a prevenci6kra, sziir6sekre va16 eljutAs

R6sztvev6k 6s
feIeI5s

Hat6rid6(k)
pontokba szedve

a

- sziirovizsgilat rneghirdet6se
2019. 09. 15-ig ig6nybevev6k felm6r6se
2Ol9. 09.30. sz6t6vrzsg6latra tort6n6 sz611it6s 6s vizsgilat elv6gz6se
2019. 08.31

HrlLny

f6 vette ig6nybe a szolg6ltat6st.

valamint
fenntarthat6s69a

Jtl

Kockizatok
6s cscikkentisiik

A betegs6gek felde'rites6t kijvet5 vizsgiilatokra tortdn6 eljutiis

eszktizei
Sztiks6gcs

criiforrisok

Busz biztositaisa, anya gi forriisok

Int6zkedds cime:

A ktiznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit6 szolgiltatiisokra tiirt6n6 eliutiis

Feltirt probl6ma
(kiindul6

A ktiznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit6 szolgiiltatiisok nem el6rhet6k

6rt6kekkel)
Celok -

Altrle.ros
megfogalmazds es
r6vid-, koz6p- 6s

hosszritdvt
id6egys6gekre
bont6sban

I

Biztositani a krizrevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit5 szolgiitat6sokra (iskola
pszichol6gushoz, logop6dusho z, gy 6gypedag6gushoz) tdrt6n6 eljutilLst
falubusszal

Tevekenys6gek
(a beavatkoz6s
tartalma) pontokba
szedve

- ig6nyfelmeres
- id6pont egyeztet6sek
- szAllitAs a vizsgdlatokra

R6sztvev6k 6s
felel6s

- falugondnok

Partnerek

- iinkorm;inyzat

Hat6rid5(k)
pontokba szedve

2019. 09.01.- t6j6koztat6 megkiild6se az 6rintettek r6sz6re

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak

dokumentiltsiiga,
forr6sa
(rcivid, k6z6p 6s
hosszritdvon),
valamint
fenntarthat6s6ga
Kock6zatok
6s csrikkent6siik
eszktizei

H;iny f6hoz jutott el a tiij6koztat6

es ebb6l mennyien ig6nyelt6k az adott

szolg6ltatdst.

A t;ii6koztat6 nem jut el mindenkihez

Sziiks6ges
er5forr6sok

Technikai eszktiztik biztositiisa, szem6lyi 6s anyagi forriisok biztositesa

Int6zkedds cime:

Az aktivitist

Feltiirt probl6ma
(kiindul6

Az egyediil 616 id6sek elmaginyosodnak,

6s a

fiiggetlens6get meg6rz6 programok szervezese

besziiktl, nem vesznek r6szt

a

tev6kenys6gi ktirtk

ktiziiss6gi 6letben.
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ertikekkel)
Celok Altule.ros
megfogalmazis 6s
rovid-, k6zep- 6s
hosszutdvil
id6egys6gekre
bontisban
Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve
ResztvevSk es
fele15s

Az aktivit6st 6s a fiiggetlensdget meg6rz6 programok szervcz6se, id6sek
klubja megalakit5sa

- megbesz6les tartisa az ig6nyfelm6r6ssel kapcsolatosan

- programok meghirdet6se

- helyi alapitv6ny, Falugondnok

Partnerek

- helyi alapitv5ny

Hatririd6(k)
pontokba szedve

2019. 10. 01-ig. megbesz6l6s megtart6sa

Eredm6nyess6gi
mutat6k ds annak
dokument6lts6ga,
forrdsa

(rdvid, k,6z6p

ds

2019.11..0-1

-ig program meghirdet6se

Hdnyan vesznek rrisz az adott programokon

hosszut6von),

valamint
fenntarthat6s6ga
Kock6zatok
6s csokkentesiik
eszkozei
Sztiks6ges

er5forrisok

Int6zked6s cime
Feltdrt prob16ma
(kiindu16
6rt6kekkel)
Cdlok Altalenos
megfogalmaziis 6s
rovid-, kiizep- 6s

hosszit6vu

Nem lehet mindenki ig6ny6t kicl6giteni

Technikai eszktiztjk biztositAsa, hum6n ds p6nziigyi forriisok biztosit6sa

Eg6szs6giigyi sziir6sek szervez6se 6s azokra ttirt6n6 eliutiis

N6ket 6rint6 eg6szs6giigyi sziir6sek hiinya

N6ket 6rint5 eg6szsdgiigyi sziir6sekre, prevenci6kra val6 eljut6s, falubusz
igdnybevdte16vel

id6egys6gekre

bontisban
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Tevekenys6gek
(a beavatkoz6s
tartalma) pontokba
szedve

Il6sztvev6k is
feleliis
Partnerek

HatArid5(k)
pontokba szedve

- sztir6vizsgilat meghirdet6se
- sz6r,6vizsg6latot i g6nybevt:v5k felmcrcse

- sz(16vizsgilatra tort6n6 sziillit;is biztosit6sa
. SZUTOVIZS Alat elv6 ZESE
vedonci, hziziorvos, falugond nok

l-

- tinkormdnyza! v6d5n5i szolgAlat, gyermekj6leti 6s csaliidsegitci szolgiilat
.15-ig
ig6nybevev5k
2019. '12. 3'l-ig sziirovizsgdlat meghirdet6se, 2020. 01.

felm6rese, sziir6vizsg6latra ttjrt6n6 sziillit:is

Eredmdnyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentiilts6ga,

forrisa
(rdvid, kdz6p 6s
hosszritivon),
valamint
fenntarthat6s6ga
Kockizatok
6s csokkentdsiik
eszkozei

Hiny

f6hoz jutott el a tAj6koztat6 6s ebb5l mennyien ig6nyelt6k az adott
szolgiiltatdst.

A t6j6koztat6 nem iut el mindenkihez,

Sziiks6ges
erSforr6sok

Technikai eszktiztjk biztositisa falubusz, hum5n 6s penzigyi forriisok

Intezked6s cfme:

T 6jekoztatAs

Feltirt probl6ma
(kiindul6
6rt6kekkel)
C6tok Altalenos
megfogalmaz6s 6s
r<ivid-, kriz6p- 6s
hosszrit6vri
id6egysegekre
bont6sban
Tevekenys6gek
(a beavatkoz6s
tartalma) pontokba
szedve

biztosit6sa

az igdnyl6s m6dj6r61

Fogyat6kos szem6lyek inform5ci6hoz nem jutnak hozz1. a r6sziikre j6r6
p6nzbeli 6s term6szetbeni juttat6sokr6l

A

fogyat6kos szemelyek megfelel6 teii6koztatist kapjanak arr6l, hogy
milyen elLit6sokra jogosultak 6s azt hol ig6nyelhetik

-

Tiij6koztat6 elkdszit6se
A fogyatdkos szem6lyek reszere a tAj6koztat6 megki.ild6se

R6sztvev6k 6s
felel6s

-

ktjzijs hivatal dolgozoi, hizi orvos

Partnerek

- Ktjrzeti Eg6szs6giigyi SzolgAlat , onkorm6nyzat , Koz,iis Onkormilnyzati
Hivatal

Hat6rid6(k)
pontokba szedve

2079. 12.31-ig a t6j6koztat6 elk6szit6se es 6tadAsa a h6zi orvosnak

-
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Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentiiltsiiga,
forrdsa
(rovid, ktiz6p 6s
hosszritivon),

Hiny f5hoz jutott cl a tiij6koztat6

valamint
fenntartha

Kockiizatok
6s cs6kkent6siik
eszkrizei

Ncm akarjiik igdnvbe venni az ell6tisokat

Sziks6ges
er6forrAsok

Penzigyi forr6sok biztositiisa , humdn er6forr5s biztosit6sa
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2.6sszegzi5 tAblAzat - A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program Int6zked6si Terve (HEP IT)
3.

melliklet

a 2/2012.

(Vl. 5.) EMMI rendelethez
B

t

D

C

H

G

k6vetkeztet6seiben

lntezkedi5
sorszdma

feltrrt

Az intdzked6s cime,
megneve26se

I

l

Az int6zked6s

A helyzetelemzds
Az intdzked6ssel

es6lyegyenl6s6gi
probldma

A celkitUz6s
osszhangja egy6b

eldrni

kivdnt c6l

stratdgiai
dokumentumokkal

Az int6zkedes

Az int6zkedes

tartaima

felel6se

Ar intdzkedds
megval6sitiisenak
hatdrideje

Az intezkedes

eredmdnyesseg6t
md16 indikdtor(ok)

megnevezdse

meBValdskiisihoz
szuksege!

er6follisok
(humdn, p6nriisyi,
technikai)

A2 intdzkedds
eredmdnyeinek

fenntarthat6siSa

l. A mdlyszegdnys6gben d16k 6s a rom6k esdlyegyenl6sdge

Eg6szsdg0gyi
1

sz0rdsek
szervez6se 6s
azokra tdrtdn6

eljutds

Betegsdgek id6ben

- szUr6vizsg6lat

t6rt6n6 felterdsa

meghirdet6se sz(16vizsgdlatot
ig6nybevev6k
felmerese -

egdszsdgLigyi
A

tivolseg miatt

nem jutnak el a

szfr6sek
szervez6sdvel,

prevenci6s 6s

falubusz
sz016programokra ig6nybevdtel6vela
prevencidkra,
sz(rdsekre val6

N

incs.

szU16vizsgelatra
tdrtdn6 szdllitds
biztositasa -

Hiny f6 vette
polg6rmester

2019.09.30

igEnybe

a

szolgrltatdst.

Hum6n

erdforris: Anyagiforrdsok

falugondnok Busz szrlks6gesek
folyamatos
biztositisa,

anyagiforrisok

a

intdzkeddshez.

s2(16vi2sg6lat
elvdg2ese

eljutiis
ll. A Byermekek esdlyegyenl6sdge

Eiztositania
kdznevel6shez

1

Hiiny f6hdz jutott

A kdznevel6shez

A kdznevel6shez

kapcsol6d6

kapcsol6d6

kapcsol6d6
kiegdszit6
szolg6ltat6sokra

kieg6szit6

kieg6szit6

(iskola

szolgdltatisokra

szolgiltat6sok
nem el6rhet6k

pszichol6gushoz,

szdllitis

logop6dushoz,

vizsgdlatokra

tdrt6n6 eUut6s

Nincs

- ig6nyfelmdrds -

ela tdjdkoztat6

id6pont

6s ebb6l

egyeztet6sek -

polg6rmester

2019.09.01

a

mennyien
igdnyeltdk az

adott
szolgiltat6st.

gy6gypedag6gushoz)

Humen er6forrds: Anyagifo116sok

lalugondnok Bus2 szr.iksdgesek az
intdzked6s
biztositisa,

anyaglforrisok.

folytonossdgihoz

tdrtdn6 eljutlst
falubusszal

lll. A n6k esdlyegyenl6s6ge
- sziir6vizsgdlat

N6ket drint6

Egdszsdgrigyi
1

sz0rdsek
szervez6se 6s
azokra tdrtdn6

eljutds

N6ket 6rint6
eg6szsdgr.lgyi

rz(r6sek hidnya

eg6szsdg0gyi
sz[iresekre.

prevenci6kra val6
eljutds, falubusz
igdnybevdtel€vel

Nincs

meBhirdetdse -

H,ny f6hoz jutott

szUrdvizsgdlatot

el a

ig6nybevev6k
felm6r6se -

6s ebbdl

szU16vizsgllatra
tdrtdn6 szCllitds

biztositlsa

"

sz(rdvizsg6lat

polgArmester

2020.01.1s

tij6koztatd

mennyien
igdnyelt6k az

adott
szolgSltatist

Humln
e16forrisok:
vdd6n6,
haziorvos,

falugondnok.
Busz biztositdsa,
sz(16vizsgdlatok
kdltsdgei.

Anyago forrdsok
sziiksdgesek a
rend5zeres
szU16vizsgdlatokhoz.
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B

0

C

G

E

)

H

A helyzetelemzds

Az int6zked6s

kdvetkeztet6seiben
lntezked6s
sorszima

Az int6zked6s cime,

feltiirt

meEnevez6se

es6lyegyenl6sdgi
probl6ma

Az int6zked6ssel

elerni

kivdnt c6l

A cdlkitiiz6s
6sszhangja egy6b

stratdgiai
dokumentumokkal

Az int6zked6s

Az intdzked6s

tartalma

felel6se

Az int6zked6s
megval6sitdsSnak
hat6rideie

Az inte2ked6s
eredmenyesseS6t
mer6 indikStor(ok)

megnevez6se

megvalositdsiiho2
sziikseBes

er6forrdsok
(humirn, p6nzijgyi,
technikai)

Az int6zked6s
eredm6nyeinek

fenntarthat6siga

elv6gz6se
lV.

Az d6sek es6lyegyenl6s6ge
Az

Az aktivitest 6s a
1

fLiggetlenseget
meE6rzd

programok
szervez65e

Humin er6forris:

egyediil616

id6sek

Az aktivitdst ds a
elmag6nyosodnak,
fLiggetlens6get
tev6kenys6gi
meg6126 programok Nincs

kdriik beszr:ikiil,

szervez6se, id6sek
nem vesznek r6szt
klubja megalakitdsa
a koz6ss6Bi

Hinyan vesznek
r6sz az adott

falugondnok,
helyi alapitvdny Anyagifo116sok
dnkdntesei, helyi programokhoz,
id6sek Helyszin
aktiv id6sek

programokon

biztositdsa

- megbeszdlds

tartesa az
ig6nyfelm6rdssel
kapcsolatosan -

polgermester

2019.11.01.

proBramok
meghirdet6se

a

16szv6tele

(kdnyvtiid, anyagi szrjksdBes.
forrisok a

6letben.

prograrnokhoz.

V. A fogyat6kkal 6l6k es6lyegvenl6s6ge

Fogyatekos
ezem6lyek

nformaci6hoz
1

Humdn

pdnzbeli6s
termdszetbeni
uttatdsok16l

e16forrisok:

elk6szit6se - A

k6zds hivatal

-

liijdkoztatdst

fogyat6kos

nem jutnak hozzd
kapjanak a116l, hoBy Nincs
igdnyl6s m6dji16l a rdszukre jd16

Tdj6koztatrs az

Tajdkoztat6

fogyatdkos
szem6lyek megfelel6
A

milyen elldtdsokra
iogosultak 6s azt hol
ig6nyelhetik

ezem6lyek
rdszdre a

tiij6koztatd
megk0ld6se

polgirmester

201.9 .12 .31.

Hdny f6hdz

jutott dolgoz6i,

ela tdjdkoztato

hiziorvos.

P6nzrigyi:
s2616lapok
szerkesztdse,

Anyagifo116s
rendszeres

a

megvaldsitishoz

nyomdakdltsdge
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3. Megval6sitiis

A megval6sit6s el6kdszit6se
Onkorm6nyzatunk az iltala fenntartott int6zm6nyek vezetoi szArl.Ara {eladatul adja 6s
ellen6rzi, a telepiil6sen miik6d5 nem tinkorm6nyzati fenntart6sti int6zm6nyek vezet5it pedig
partneri viszony sorin k6ri, hogy a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programot val6sitsiik meg, illetve
teimogassik.

Onkorm6nyzatunk azt is k6ri int6zm6nyeit5l 6s partnereit6t, hogy vizsgSlj6k meg, 6s a
program elfogad:isrit kcivet6en biztositsek, hogy az int6zmenyiik miikod6s6t 6rint6, 6s az
es6lyegyenl6sdg szempontj6b6l fontos egyeb krizszolgriltatiisokat meghatAroz6 strat6giai
dokumentumokba 6s ir6nymutat6sokba dpiiljenek be 6s erv6nyesiil.jenek az egyenl6
biinAsm6dra 6s es6lyegyenl5s6gre vonatkoz6 azon ktjtelezettsdgek, melyek az tinkorm6nyzat
Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programjdban r6szletes leir6sra keriiltek.

dnkorminyzatunk elv6rja, hogy int6zm6nyei a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program Int6zked6si
Terv6ben szerepl6 v6llal6sokr6l, az 6ket 6rint6 konkr6t feladatokr6l int6zm6nyi szinhi
akci6terveket 6s 6vente cselekvdsi iitemterveket k6szitsenek.

OnkormdLnyzatunk a HEP kidolgoziisira 6s megval6sitisira, toviibbA 6rt6kel6s6re,
ellen5rz6sere 6s az ennek sorin nyert inform6ci6k visszacsatolAs6ra, valamint a programba
t6rtdn6 be6pit6s6nek garantilAsSra Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program6rt Felel6s F6rumot hoz
l6tre es mrikddtet.

A

fentiekkel kivanjuk biztositani, hogy az HEP IT-ben viillalt feladatok teleptldsiinkiin

marad6ktalanul megval6suljanak.

A megval6sitds folyamata
A Helyi Es6lyegyenl6sdgi Programban foglaltak vdgrehajtiis6nak ellen5rz6se 6rdek6ben HEP
F6rumot hozunk 16tre.

A HEP F6rum feladatai:
- az HEP IT megval6suldsdLnak figyelemmel kis6r6se, a k6telezetts6gek teljesit6s6nek nyomon
k<ivet6se, dokumentdlAsa, 6s mindezekr6l a teleptil6s kdpvisel6-testtilet6nek rendszeres
tAj6koztatAsa,
- annak figyelemmel kis6rese, hogy a megel5z5 id5szakban v6grehajtott intezked6sek
el5segitett6k-e a kihiz6tt c6lok megval6sulAsit, 6s az ezen tapasztalatok alapj6n esetleges tj
beavatkoz6sok meghat6roz6sa

- a HEP IT-ben lefektetett c6lok megval6suliis6hoz

sztksiges beavatkoz6sok dvenkenti

feliilvizsgallata, a HEP IT aktuali26l6sa,
- az esetleges v6ltoz6sok bedpitelse a HEP IT-be, a m6dositott HEP iT el5k6szit6sc k6pviscl6testi.ileti d6nt6sre
- az es6lyegyenl6s6ggcl dsszeftigg6 problimiik megvitat6sa
- a HEP IT 6s az el6rt eredmdnyek nyilviinoss6g el6 t;i16sa, kommunikiliisa

Az es6lyegyenl5s6g f6kuszban I6v5 c6lcsoportjaihoz 6s/vagy kiemelt probl6ma teriiletekre a
teriilet aktorainak r6szv6tel6vel tematikus munkacsoportokat alakitunk az adott teriileten
kit(ziitt c6lok megval6sit6sa 6rdek6ben. A munkacsoportok vezet5i egyben tagiai az
Es6iyegyenl5s6gi F6rumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum 6vente)
besz6molnak munk6jukr6l az Es6lyegyenl6s6gi F6rum szim6ra. A munkacsoportok 6ves
munkatervvel rendelkeznek.
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A HEP F6rum m(ktid6se:
A F6rum legalibb 6vente, de sztks6g eset6n ennil gyakrabban iil6sezik.
A F6rum m(kod6sit megfelel6en dokumentiilja, iil6seir5l jegyz5ktinyv k6sziil.
A F6rum iavaslatot tesz az HEP IT megval6suliis616l k6szitett besz6mol6 elfogadisAra, vagy
iitdolgoztat6s6ra, valamint sztiks6g szerinti m6dosit6s6ra.
A HEP F6rum egy-egy beavatkozdsi teriilet v6grehajtiisiira felel6st jel<ilhet ki tagjai kdziil,
illetve tjabb munkacsoportokat hozhat l6tre.

Monitoring

6s visszacsatolds

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program megval6sul6s6t, v6grehajt5s5t a HEP F6rum ellen5rzi, 6s
javaslatot k6szit a HEP sztiks6g szerinti aktualizAlAsfua az egyes beavatkoz5si teriiletek
felel6seinek, illewe a I6trehozott munkacsoportok beszimol6inak alap.jiin.

Nyilvdnoss6g

program elfogad6sit mege16z6en, a v6lem6nynyilv6nit6s lehet6s6g6nek biztosit6sa
6rdekdben nyilvdnos f6rumot hivurk tissze.

A
A

v6lem6nyform6l6s lehet6s6g6t biztositja az Helyi Es6lyegyenlSs6gi Program
nyilv6nossAgra hozatala is, valamint a megval6sit6s folyamat6t koordin6l6 HEP F6rum els5
iil6s6nek mihamarabbi risszehivisa.

A

nyilvdnoss6g folyamatos biztositdsiira legal;ibb 6vente t6j6koztatjuk a program
megval6sit;is6ban el6rt eredmenyekr5l, a monitoring eredm6nyeir6l a telepiil6s
dcint6shoz6it, hszts6gvisel6i! az intdzmdnyeket 6s az egyiittmijkcid6 szakmai 6s t6rsadalmi
partnerek k6pvisel6it.

A HEP F6rum 6ltal v6gzett 6ves monitoring vizsgiilatok eredmdnyeit nyilv5nossiigra hozzuk
a szem6lyes adatok v6delm6nek biztosit6sa mellett. A nyilv6nossig biztositAsira az
rinkormdnyzat honlapja, a helyi m6dia dll rendelkezesre. Az eredm6nyekre felhivjuk a
figyelmet az <inkormiinyzat 6s intdzm6nyeinek kiil<inboz6 rendezv6nyeirl be6pitjiik
kiadv5nyainkba, a tolerancia, a befogadiis, a hiitriinyos helyzetriek tdmogatiis;iLnak
fontossdg5t igyekszihk meg6rtetni a lakossdggal, a t6mogat6 szakmai 6s tdrsadalmi
krirnyezet kialakit6sa 6rdek6ben.

Kotelezetts6gek 6s felel6ssdg
Az es6lyegyenl6s6ggel tisszefiigg5 feladatok6rt az alibbi szem6lyek/csoportok felel6sek:

A Helyi Es6lyegyenlSs6gi Program v6grehajt6s66rt az 6nkorm6nyzat r6sz6r5l a mindenkori
jegyz6 felel.:
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Az 5 feladata 6s felel5ssege a HEP F6rum letreiott6nek szervez6se, mfikodds6nek
sokoldalir t6mogat6sa, az onkormdnyzat ds a HEP F6rum kozotti kapcsolat
biztositisa.
Folyamatosan egytittmiikiidik a HEP F6rum vezet5j6vel.
Felel5ss6gi k6r6be tartoz6, az al6bbiakban felsorolt tev6kenys6geit a HEP F6rum vagy
annak valamely munkacsoportj6nak bevon6sdval ds t;imogatdsdval vegzi. igy
o Felcl az&t, hogy a telepiil6s minden lak6ja 6s az 6rintett szakmai es t6rsadalmi
partnerek szAmira el6rhet5 Iegyen a Helyi Es6lyegyenl5s6gi Program.
o Figyelemmel kiseri azt, hogy az onkorminyzat dont6shoz6i, tiszts6gvisel6i 6s
int6zm6nyeinek dolgoz6i megismerik 6s kovetik a HEP-ben foglaltakat.
o Timogatnia kell, hogy az tinkorm6nyzat, illetve int6zm6nyeinek vezet5i
minden ponton megkapjrik a sziiks6ges felk6szit6st 6s segits6get a HEP
v6grehajtis6hoz.
o Kciteless6ge az egyenl6 b6n6sm6d elv6t sert6 esetekben meg tennie a
sziikseges l6p6seke! vizsgiilatot kezdem6nyezni, 6s a jogs6rt6s
kdvetkezm6nyeinek elhiiritisir6l int6zkedni

A HEP F6rum vezet6j6nek feladata 6s felel5ss6ge:
- a HEP IT megval6sit5s6nak koordiniilisa

-

(a HEP lT-ben 6rintett felek
tev6kenys6g6nek trsszehangolAsa, instru6l6sa),
a HEP IT vdgrehajtAs5nak nyomon ktivet6se,
az es6lyegyenl6s6g s6riil6s6re vonatkoz6 esetleges panaszok kivizsgAl{sa az
6nkormiinyzat felel6s6vel ktizosen
a HEP F6rum cisszehiv6sa 6s miikiidtetese.

A telepiil6s vezet6se, az 6nkormAnyzat tisztsdgvisel5i ds a telepiil6si intezmenyek vezet5i
- felel6sek azert, hogy ismerj6k az egyenl6 b6niism6dra 6s es6lyegyenl5s6gre
vonatkoz6 jogi el6irAsokat, biztosits6k a diszkrimin6ci6mentes intezm6nyi
szolg;iltatiisokat, a befogad6 6s toler6ns I6gktirt, 6s megragadjanak minden alkalmat,
hogy az es6lyegyenl5s6ggel kapcsolatos ismereteiket b6vit6 k6pz6sen, egy6b

-

programon r6szt vegyenek.
Felel6ss6giik tov6bb6, hogy ismerjek a HEP IT-ben foglaltakat 6s kozremriktid jenek
annak megval6sitisiban.
Az es6lyegyenl5s6g s6riilese eset6n hivatalosan jelezz6k azt a HEP IT kiielolt
irAnyit6inak.
Az ijnkorm6nyzati int6zm6nyek vezet5i intezm6nyi akci6tervben gondoskodjanak az
Es6lyegyenl6s6gi Programban foglaltaknak az intdzm6nyiikben tort6n6 marad6ktalan
6rvdnyesii16s615l.

Minden, az tinkorm6nyzattal 6s annak intezm6nyeivel szerz6d6ses viszonyban dll6,
sz6mukra szolg6ltatAst nynjt6 f6l felel6ssege, hogy megismerje a HEP IT-t, mag6ra n6zve
ktjtelez5k6nt ktjvesse azt, 6s megfeleljen az elvdriisainak, amelyre vonatkoz6 passzust a
jovSben bele kell foglalni a szerzSd6sbe. Sziikseges tov6bbA, hogy a iogszabily 6ltal el5irt
feladat-megoszt6s, egyiittmiikod6si kdtelezetts6g alapjrin a telepiil6si dnkorminyzattal
kapcsolatban 6116 szerepl6k ismerj6k a HEP-ot, annak megval6sit6sdban aktiv szerepet
viiLllaljanak. (Ld. pl. a kijznevel6si int6zm6nyek fenntartiisa 6s miikddtet6se.)
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Erv6nyesiilds, m6dositds

Amennyiben a kdt6vente el6irt - de ennel gyakrabban, pl. evente is elv6gezhet6 feliilvizsgdlat soriin kideriil, hogy a HEP IT-ben viillalt c6lokat nem sikeriil teljesiteni, a HEP
Ftirum 30 napon beliil jelent6st k6r a beavatkoz6si teriilet felel6s6t6l, amelyben bemutatja az
indikitorok teljestl6se elmarad5s6nak okait, ds a beavatkozisi tev6kenys6gek korrekci6jdra,
kieg6szit6sire vonatkoz6 int6zked6si tervjavaslat6t annak 6rdek6ben, hogy a c6lok
teljesithet5k Iegyenek. A HEP F6rum a besziimol6t a benytjt6st6l sz6mitott 30 napon beliil
megtdrgyal.ja 6s javaslatot tesz az dnkorm6nyzat k6pvisel6testtilet6nek a sziiks6ges
int6zked6sekre.
A program szdndekos mulasztisb6l fakad6 nem teljesiil6se eset6n az HEP IT v6grehajt:is66rt
feielSs szemely int6zkedik a felel5s(iik) meghatSroz6sdr6l, 6s - sziks6g eset6n - felel6ssegre
vonSsir6lAz egyenl6 biiLn;iLsm6d elv6t s6rt6 esetekben az F{EP IT v6greha.jt6s66rt felel6s szem6ly
megteszi a sziiks6ges l6pdseke! vizsg:ilatot kezdemdnyez, 6s int6zkedik a jogs6rt6s
k6vetkezm6nyeinek elh6rit6sd16l.
Az HEP IT-t mindenk6pp m6dositani sziikseges, ha meg6llapit6saiban l6nyeges viltozSs
kdvetkezik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkoz6sok nem elegend6 m6don jiirulnak
hozzA a kit(izott c6lok megval6sitisihoz.
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4. Elfogadiis m6dja 6s

dituma

I. Garib

kozs6g Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programj6nak szakmai 6s tirsadalmi vitrija
megtiirt6nt. Az itt sztiletett 6szrev6teleket a megvitat6st kovet5en a HEP Int6zked6si Terv6be
be6pitettiik.

III. Ezt kovet5en Garib

kozs6g kdpvisel5-testiilete a Helyi Es6lyegyenl5s6gi Programot
(melynek r6sze az Int6zked6si Terv) megvitatta 6s 36/2018.(XI1.31.) szdmu hatArozatival
elfogadta.
Mell6kletek: nincs.

,/".1KEp},\
Gar6b, 2018. december
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A Gar6b Kiizs6g OnkormriLnyzata Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programj6nak partnerei ismerik a
Helyi Es6lyegyenl5s6gi Programot, 6s armak megval6sit6s6ban tev6kenyen r6szt kiv6nnak
venni.
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HEP elk6szit6si j egy z6kz
(kitdltise opcion.ilis - amennyiben nem kertil kitdlt6sro, az oldal tdriilhot6)
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dokumentum
3
A jegyzdk soronkdnt jeldli a HEP elk6szitdsi folyamatban rdsztvev6 szemdlyeket, intdzm6nyeket, partnereket.
6szrev6tele2ett, tdmo8atta, ellenezte.
R= r6szt vett, E= 6szrevatele2te, T=tdmogatta, E= ellenezte.
5 Az
adott partner a16ir6sSval hitelesiti a sorban jel6lt rdszv6tel6t a HEP elkdszit6si folyamatban.
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