Kunfehértó Polgármesterétől
Előterjesztés
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában
(Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére)

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel Kunfehértó Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése
során bevonja partneri kapcsolatrendszerét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a
Programot elfogadja.
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Esélyegyenlőségi

Felkéri a polgármestert, hogy a kapcsolódó intézkedések megtételéről
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Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Harnóczi Sándor polgármester
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Kunfehértó Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja
a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
Az esélyegyenlőségi program elkészítésének alapját képező – a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm.
rendelet az alábbi csoportokat tekinti kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak:
mélyszegénységben élők,
romák,
gyermekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők.
Az esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, különböző élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően az
esélyegyenlőségi program által célzott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi
sajátosságokra reagálva – az esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve bővíthető.
Az Európai Bizottság 2004. májusában tette közzé az „esélyegyelőség és diszkrimináció-mentesség a
kibővített Európai Unióban” című Zöld Könyvet, amelyben konzultációra hívta az érintett
szervezeteket, szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették azt az álláspontot, mely szerint
kiemelkedően fontos mind az esélyegyenlőség, mind a diszkrimináció elleni küzdelem terén
megvalósuló közösségi akciók kezdeményezése, beleértve az Európai Unió anti-diszkriminációs
jogalkotása hatásának maximalizálását.
A Program egyes, hátrányos helyzetű csoportok feltárását, valamint esélyegyenlőségük
előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, így különösen:
a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő eséllyel
történő hozzáférés biztosítása
munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítása
a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási esélyeik
javítása
a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott
intézményekben, és

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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a helyi önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesítése
a döntéshozatalban, illetve a közügyek irányításában a hátrányos helyzetű csoportok tagjai
részvételének elősegítése

A település bemutatása
Rövid áttekintés településünk félévszázados múltjáról
1950-ben a jelenlegi falu helyén még puszta volt: szántóföld, legelő. A mostani faluközpont helyén
csak az Állami Gazdaság Mészöly- féle tanyája, az állomásépület, és a Kertészképző Iskola (mai
Gyermekotthon) állott, amely 1940-41-ben épült, valamint a jelenlegi Iskola utcában a dombon egy
kis ház, ami bírkaszínből átalakított cselédlakás volt.
Először 1948-ban vetődött fel a falu alapítás gondolata. 1950-ben mérnökileg mérték szét a portákat,
s ezeken létesült a falu. A falu 1951-ben kapta a nevét két javaslattevés alapján. Az egyik javaslat
Bácsfehértó, a másik Kunfehértó volt. Először a Bácsfehértó nevet fogadták el, ezt azonban 1952.
áprilisában visszavonták, s véglegesen a másik névre jött meg az engedély. Így lett a falu neve
Kunfehértó.
Legelőször a tanácsháza, és a titkári lakás épült fel 1950-ben. Az első időszakban mintegy 180-190 ház
épült fel a Jókai, Ady Endre, Rákóczi, Kossuth, Petőfi, Óvoda utcákban, 1950 és 1953 között,
elsősorban az Állami Gazdaság dolgozói számára. '53-tól a házakat magánerőből, OTP hitelre
építették. 1952-ben épült egy két tantermes iskola, ami ma az Óvoda részét képezi. 1957-ben
megépült az orvosi rendelő, 1958-ban szövetkezeti bolt és a Felvásárló telep, '63-ban az Úttörő téren
felépült a 4 tantermes iskola, a Szabadság téren pedig a Postahivatal. 1950-ben vezették be a villanyt
az akkori Kertészképző Iskolába, a község villamosítása 1952-ben kezdődött meg.
Lakónépesség adatok:
1. számú táblázat - lakónépesség száma az év végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2264
2253
2230
2207
2210
2265

Változás
100%
99%
99%
100%
102%
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2. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

88
86
39
45
na

75
106
58
47
na

13
-20
-19
-2

2008
2009
2010
2011
2012

3. számú táblázat - Természetes szaporodás

2008
2009
2010
2011
2012

élve születések száma

halálozások száma

18
18
14
25
na

26
25
24
22
na

természetes
szaporodás (fő)
-8
-7
-10
3
0
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A fenti táblázatokból megállapíthatjuk, hogy Kunfehértó település
• lakosságszám csökkenése 2010. évben megállt, azóta növekedést mutat
• az elvándorlás szintén ezt a tendenciát mutatja, a bevándorlások száma nő
• a halálozások száma folyamatosan csökken, a születések száma 2010. év óta nő.
Ezek a folyamatok magyarázhatók az önkormányzat adópolitikájával és a bevándorlás, valamint a
születések számának emelkedésével.

Értékeink, küldetésünk
Kunfehértó község gazdasági szempontból kedvező területen fekszik, a Duna-Tisza közén a déli
országhatárhoz viszonylag közel.
A község rendezett, belterületét a szabályos beépítettség, utcáit az ápolt, virágos parkok, külterületét
a szórványtanyák jellemzik.
Községünk közigazgatási területe 7837 hektár, ebből belterület 212 ha. A jellegzetes tanyavilág nem
szűnt meg teljesen, a falu lakosainak 20%-a most is külterületen él.
A munkanélküliség közepes mértékű. A községben működő ipari egységek foglalkoztatják a lakosság
kb. 30%-át.
A mezőgazdasági termelés napjainkban túlnyomórészt az egyéni gazdálkodás keretei között folyik. A
szövetkezetek és az Állami Gazdaság megszűnése, a munkahely elvesztése miatt megnőtt a
viszonylag kis területű, 1-5 ha tőkeszegény, létfenntartó jellegű családi gazdaságok száma.
A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan jelentős feldolgozóipar alakult ki a községben:
- Arany Kapu Rt. – szeszesital és borkősav gyártás,
- Biropharma Kft. – gyógyhatású termékek gyártása
- Wagner Pharma Kft. - gyógyszergyártás, csomagolás,
- Extractum Pharma Rt. - gyógyszergyártás, csomagolás,
- Bognár Boris Kft. - mezőgazdasági tevékenység, lovas turizmus.
Szolgáltató társaság a Köszolg Ker. Kft. – útfestés, javítás, közlekedési táblák festése.
A volt TSZ felszámolások miatt jelentős mértékű aktív munkavállaló korú ember vált munkanélkülivé,
jelentős részük szakképzetlen. A szomszédos városokban lévő egyéb ipari ágazatok nem tudták
felszívni az így felszabadult szakképzetlen tömeget.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Kunfehértó Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
• a diszkriminációmentességet,
• szegregációmentességet,
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
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A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát,
valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP
IT tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és
nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program,
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma
Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
Az Ebktv. 31. §- a szerint:
„31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési
önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal
élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a
települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A
programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek
összhangjáról.
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(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének
érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait,
illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján
szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az
intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei között
– önállóan mérlegelhet.
A fent hivatkozott jogszabály által meghatározott esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyei
rendeletek:
•

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998.(V. 04.) önkormányzati rendelete:
meghatározza az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi támogatások- és személyes
gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezetét, a gyermekvédelmi ellátásokra való
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

•

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 12/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete: meghatározza a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, igénybevételük feltételeit.

•

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 17/2011. (X.17.)
önkormányzati rendelete: meghatározza a felsőoktatásban tanulók támogatásának
feltételeit.

•

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 4/2002.
(III.05.) önkormányzati rendelete: a rendelet célja, hogy a lakosság helyi művelődési

érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - szabályozza
közművelődési feladatait, annak formáit és azok ellátásának mértékét és módját.
2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
•
•

Költségvetési koncepció – költségvetési rendelet 5/2013. (II.20.) ÖK rendelet. A koncepció és
a költségvetési rendelet azokat a pénzügyi lehetőségeket határozzák meg, amelyek az
esélyegyenlőség megteremtését szolgálják.
Gazdasági program, hosszú távú cél a községben élők életminőségének javítása
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•
•
•
•
•
•
•

Településfejlesztési koncepció
Településrendezési terv
Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja
Szociális étkeztetés szakmai programja
Házi segítségnyújtás szakmai programja
Családsegítő szolgálat szakmai programja
Gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
A kistérségek illetékességi területei a KSH által kialakított körzetek. Az itt működő önkormányzatok
képviselő-testületei közös területfejlesztési programok megvalósítása érdekében hozták létre a
társulásokat.
Kiskunhalas és nyolc települési önkormányzat – közöttük Kunfehértó község is – a 2004. évi CVII.
törvény alapján 2005. február 1-i hatállyal megalapította a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. A
társulás feladatai a közoktatás területén a pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés, logopédiai
ellátás megszervezése, a szociális ellátórendszeren belül pedig a családsegítés és gyermekjóléti
alapellátás, az idősek napközbeni ellátása, továbbá a házi segítségnyújtás megszervezése.
A Társulás célja a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi önkormányzati
közszolgáltatások színvonalának emelése.
2013. január 1. napjától hatályát vesztette a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, ez azonban nem eredményezte a kistérségi
társulások automatikus megszüntetését, a jelenlegi társulások a megállapodások, szervezeti és
működési szabályzataik alapján működhetnek tovább.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza. E mellett célszerű és szükséges támaszkodni egyéb adatforrásokra: releváns
(helyi, térségi, országos) kutatások adataira, az önkormányzat által gyűjtött adatokra, illetve a
partnerek által nyújtott adatszolgáltatásra. Mindezek alapján vázolható fel a település átfogó
helyzetképe esélyegyenlőségi szempontból, illetve az is láthatóvá válik, hogy mely területeken
szükséges további adatok gyűjtése.
A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetőek el.
Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a TeIR
egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak.
A TeIR adatbázisa általában 2011. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területenként
eltérő lehet. Ahol volt saját információ, ott a 2012. évi adatokkal ki tudtuk egészíteni az egyes
táblázatokat. A 2011. évi népszámlálás adatainak a Központi Statisztikai Hivatal részéről történő
feldolgozása még nem történt meg, ezért ezen adatokat nem tudtuk felhasználni.
A helyi adatgyűjtések során azonban néhány esetben egyáltalán nem álltak rendelkezésünkre adatok
(a nőket érő hátrányos megkülönböztetés).
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység.
Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor
valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből
önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást
követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére
– nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott
egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés
hiányosságaira vezethetők vissza. A lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a
0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele
községekben él).
A szegénység legnagyobb vesztesei a hátrányos helyzetben élő gyermekek. A felnövekvő nemzedék
már ezt a sajátos életvezetési stratégiát tanulja meg, és egy idő után másfajta életmódot, értéket már
nem tud elfogadni. A szegénység állapotából nagyon nehéz kitörni. Azonban mindannyian
találkozunk olyan esetekkel, amelyek azt igazolják, hogy szorgalmas tanulással, kitartó munkával a
mélyszegénység leküzdhető, azonban a vele járó lelki és mentális sérülések nagyon nehezen
gyógyíthatók.
Ezért is különösen fontos, hogy a lehetőségeinkhez képest minél több önkormányzati intézkedéssel
próbáljunk meg emberhez méltó körülményeket teremteni számunkra, különös tekintettel a
gyermekekre.
Az Önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
a) közfoglalkoztatást szervez,
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai
következményeit,
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi
rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő
hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.). A törvény
meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás
finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult
közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel
kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti,
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gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó
szabályokat.
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény
meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások
jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos
legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők
támogatásának biztosítása
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos
kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak
széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi
nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme
érdekében.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységben élő családok jobbára olyan jövedelmekből élnek, melyek alig elegendőek a
megélhetéshez, ugyanakkor kevés ahhoz, hogy kitörjenek a szegénységből.
A tartós munkanélküliség, az alkalmi munkák hiánya, az alacsony iskolázottság, megváltozott
munkaképesség, rokkantság eladósodáshoz, teljes ellehetetlenüléshez vezet. A súlyos anyagi gondok
következményeként kialakuló tartozásokat a szolgáltatók felé nem tudják kifizetni, a pénzintézeti
kölcsönök vissza nem fizetése végrehajtási eljárást eredményez, melynek következő lépcsője a
lakhatás problémája. A kilátástalan helyzetből családi konfliktusok, egészségügyi problémák
alakulnak ki, több esetben alkoholizmusba menekülnek az érintettek.
A megélhetéssel küszködő családok az önkormányzathoz fordulnak segítségért. Az átmeneti segély
formájában adott pénzbeli juttatás a kérelmek indokolásának 90 %-ában élelmiszer, gyógyszer, tüzifa
vásárlásra kérik a segítséget. Nagy problémát jelent a közmű szolgáltatók felé történő tartozás
felhalmozása, a szolgáltatás megszüntetésének vagy éppen újbóli igénylésének költsége.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt
feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket
kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve
nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya2
Munkanélküliségi ráta országos, területi, megyei adatai
4. számú táblázat
Év
2008
2009
2010
2011
Forrás: KSH, ÁFSZ

Országos

Dél-alföld

7,8%
10%
11,2%
10,9%

8,7%
10,6%
10,6%
10,6%

Bács-Kiskun
megye
8,6%
10,9%
10,8%
10,6%

Kunfehértó
5,67%
9,22%
7,68%
7,79%

A fenti táblázatok alapján megállapítható, hogy 2009. évben gazdasági világválság begyűrűző hatására a
nyilvántartott álláskeresők aránya a lakónépességhez képest jelentősen megemelkedett. 2010. évben viszont
a jelentős számú közfoglalkoztatotti létszám miatt visszaesett és a következő évben némi emelkedést mutat.

Láthatjuk, hogy Kunfehértón mind az országos, mind a Dél-alföldi és a megyei szintnél is kisebb a
munkanélküliség. Köszönhető ez egyrészt az önkormányzat azon erőfeszítéseinek, hogy a lehetőségekhez
képest minél nagyobb számú álláskeresőt vonjunk be a közfoglalkoztatásba, másrészt a településünkön
működő üzemeknek.

A 2008-ban nyilvántartott férfiak és nők aránya a munkanélküliek között azonos. Azóta viszont minden évben
magasabb a nők aránya.

5. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011

fő
752
723
709
723

fő
745
566
736
735

fő
1497
1289
1445
1458

nő
fő
47
78
51
67

%
6,3%
10,8%
7,2%
9,3%

férfi
fő
47
54
45
39

%
6,3%
9,5%
6,1%
5,3%

összesen
fő
94
132
96
106

%
6,3%
10,2%
6,6%
7,3%

2

Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők
számára, arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát.
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6. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
2008
2009
2010
2011

nő
47
78
51
67

férfi
47
54
45
39

összesen
94
132
96
106

nő
11
38
23
34

férfi
16
29
16
23

összesen
27
67
39
57

Nő
23,4%
48,7%
45,1%
50,7%

férfi
34,0%
53,7%
35,6%
59,0%

összesen
28,7%
50,8%
40,6%
53,8%

A tartós munkanélküliek aránya (bár 2010-ben némileg visszaesett, de) emelkedő tendenciát mutat.
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7. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011

fő
151
149
149
151

fő
148
145
148
145

fő
299
294
297
296

nő
fő
6
10
6
12

%
4,0%
6,7%
4,0%
7,9%

Férfi
fő
2
4
9
8

%
1,4%
2,8%
6,1%
5,5%

összesen
fő
8
14
15
20

%
2,7%
4,8%
5,1%
6,8%

Sajnos a pályakezdő fiatalokat sem kerülte el a munkanélküliség, évről évre emelkedik a számuk. A
nők aránya majdnem minden évben magasabb a férfiakénál.
8. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint
év

nyilvántartott álláskeresők száma összesen

Fő
2008
94
2009
132
2010
96
2011
106
2012
91
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
2
2,1%
1
0,8%
1
1,0%
1
0,9%
0
0,0%

8 általános
fő
15
32
25
25
31

%
16,0%
24,2%
26,0%
23,6%
34,1%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
77
81,9%
99
75,0%
70
72,9%
80
75,5%
60
65,9%
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Láthatjuk, hogy a 8 általánost el nem végző munkanélküliek aránya szerencsére községünkben
nagyon alacsony és az is egyre csökkent, sőt 2012. évre elérte 0 %-t.
Ha összehasonlítjuk a 2008-as és a2012-es évet látszik, hogy a csak 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya több, mint a duplájára nőtt 16 %-ról 34,1 %-ra, míg a 8 általánosnál magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 2008-as 81,9 %-ról 2012-re 65,9 %-ra csökkent.
b) közfoglalkoztatás
9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
év

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település
résztvevő
résztvevők romák aránya az
résztvevők száma
aktív korú lakosságához
romák/cigányok
aktív korú roma/cigány
képest
száma
lakossághoz képest

2010

368

25%

0

0%

2011

171

12%

0

0%

2012

144

na

0

0%

2013

290

na

0

0%

Kunfehértó község önkormányzatának egyik fontos célja, hogy az álláskeresőket munkához és ezáltal
magasabb jövedelemhez juttassa. Vonatkozik ez mind a közfoglalkoztatásra, mind a nyári szezonban
a tóparton alkalmazásra kerülőkre.
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A közfoglalkoztatás rendszere – itt beszélhetünk a korábbi években megvalósuló közhasznú, közcélú
és a 2011. évtől bevezetett „Út a munkához” programokról, illetve a hagyományos
közfoglalkoztatásról – folyamatos változáson ment keresztül. Korábban az iskolai végzettségnek,
szakképzettségnek megfelelő vagy eggyel alacsonyabb szintű iskolai végzettséget igénylő munkakört
volt köteles elfogadni a rendelkezésre állási támogatást igénylő személy, addig a bérpótló juttatásban
részesülők illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek a felajánlott
munkakört kötelesek elfogadni.
Minden évben arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló források figyelembevétele mellett minél
több munkanélküli foglalkoztatására nyíljon lehetőség.

Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatáson túlmenően az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi
Igazgatóság, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. is aktívan részt vesz a foglalkoztatás
szervezésében.

A közfoglalkoztatottak aránya a település aktív korú lakosságához viszonyítva 2010. évben 25 %,
2011. évben 12 %, 2013. évben a 290 fő közfoglalkoztatott is jelentős számot valószínűsít.
Összefoglalhatjuk tehát a közfoglalkoztatás szerepe jelentős, nyilvánvalóan azonban nem tudja
pótolni a hiányzó munkalehetőségeket.

Kunfehértó községben vállalt, vagy valószínűsíthető roma származású ember nem él.

c) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
állami
szektorban
vendéglátófoglalkoztahelyek száma
tottak
száma

működő
foglalkoztatá
foglalkoztabefizetett
si
tási
iparűzési
programokba
programok
adó
n részt vevők
száma
száma
helyben

év

regisztrált
vállalkozások
száma a
településen

Kiskereskedelmi
üzletek
száma

2008

256

4

4

87

49000000

47912529

0

0

2009

231

4

4

87

80000000

79850761

0

0

2010

225

5

4

84

82000000

81928499

0

0

2011

209

6

4

81

83000000

82835166

0

0

2012

203

7

4

77

90000000

89046655

1

8

kivetett
iparűzési adó

A regisztrált vállalkozások száma folyamatosan csökken. Sajnos ugyanez mondható el az állami
szektorban foglalkoztatottakról is.
Az állami szektor a munkaerő foglalkoztatásban az aktív korú lakosság létszámához viszonyítva 2008ban 5,8 %-os, 2011-ben 5,5 %-os helyet foglalt el. Ez valamelyest csökkenő tendencia.
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Bár a vendéglátóhelyek számában nincs változás, azonban megfigyelhető, hogy a működtetésükre
vállalkozók folyamatosan változnak, cserélődnek.
11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
vonat
járatok
átlagos
átlagos
átlagos utazási
utazási idő
száma
idő vonattal
autóbusszal
munkanapo
kon
20
5
10

elérhetőség
átlagos
ideje
autóval

autóbusz
járatpárok
száma
munkanapokon

Legközelebbi
centrum

15

5

Megyeszékhely

90

2

100

6

90

Főváros

180

2

240

6

180

Kerékpár úton
való
átlagos utazási
megközelítidő kerékpáron
hetőség
0

45

Kunfehértó község két város Kiskunhalas és Jánoshalma között helyezkedik el. A nagyobb szerepet
Kiskunhalas játsza mindennapi életünkben, hiszen közigazgatásilag is ide tartozunk, jelentős számú a
községből Kiskunhalasra járó diákok száma is.
d) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Településünkön a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok, képzések nincsenek, de
az önkormányzat nyitott minden lehetőségre.
e) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
2012. évben indult községünkben a START mezőgazdasági programhoz kapcsolódva (8 fő) a „Háztáji
növénytermesztés és tartósítás” képzés, a Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti
Igazgatóságának irányításával a közfoglalkoztatás e programjában résztvevők számára. Heti egy nap
elméleti oktatás, heti két nap gyakorlat, melyre a közfoglalkoztatás keretében került sor.
f) mélyszegénységben élők és romák3 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást
követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére
– nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott
egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés

3

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és
kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem
kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén
nyilatkozatához köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését).
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hiányosságaira vezethetők vissza. A lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi
állapotában is jelentkezik.
Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatók alkalmazottaik jövedelmi és vagyoni helyzetéről illetve
nemzetiségi hovatartozásáról nem tartanak nyilván adatokat, így e témában nem áll
rendelkezésünkre információ.
A mélyszegénységben élőkről nincs adatunk.
g) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, de létező jelenségről
van szó. A mindennapi életben, a családban találkozunk kisgyermekes szülőkkel, pályakezdőkkel,
illetve 50 év felettiekkel, akik elmondják, hogy érte őket hátrányos megkülönböztetés.
Tájékoztatni kell őket, hogy milyen fórumokhoz fordulhatnak (Egyenlő Bánásmód Hatóság, civil
jogvédők).
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:
•

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.

•

Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély,
temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

•

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.

12. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011

fő
752
723
709
723

fő
745
566
736
735

fő
1497
1289
1445
1458

nő
fő
47
78
51
67

%
6,3%
10,8%
7,2%
9,3%

férfi
fő
47
54
45
39

%
6,3%
9,5%
6,1%
5,3%

összesen
fő
94
132
96
106

%
6,3%
10,2%
6,6%
7,3%
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A munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások mértéke az évek folyamán fokozatosan mérséklődött.
Míg 2010-ben az álláskeresési járadékra történő jogosultság alapja négy év alatt legalább 365 napi
munkaviszony volt, összege nem lehetett kevesebb a minimálbér 60 %-ánál, valamint több annak 120
%-ánál. A szabályozás szerint öt munkaviszonyban töltött nap számított egy járulékos napnak – tehát
legfeljebb 270 napig járt. A járadék megszűnése után álláskeresési segély igénylésére volt lehetőség,
amelynek maximum időtartama 90 nap, összege a minimálbér 40 %-a.
Jelenleg az Flt. 25. §-a alapján álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé
válást megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, munkát akar
vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre és számára az állami foglalkoztatási szerv
sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg. Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.
Munkaerő-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat az Flt. szabályozza.
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a
következők:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása:
támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható
juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti.
hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók
az Flt. 16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a
legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs
járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a
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kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában,
pályázati eljárás keretében.
munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik,
eszerint pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás
nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító
munkáltató
álláskeresési járadék folyósítható annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e
rendelkezése szerinti feltételeknek.
nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek
esetén.
az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával,
valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg
az Flt. 32. §-a szerint.
13. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott álláskeresők száma
év

2008
2009
2010
2011
2012

álláskeresési
járadékra
jogosultak

fő

fő

%

94
132
96
115
91

30
35
19
18
4

31,9%
26,5%
19,8%
15,7%
4,4%
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A táblázatból megállapíthatjuk, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma a 2009. évi rekord magasság
után csökkent, majd 2011. évben újra emelkedik, majd ismét csökkent. A munkanélküli ellátásokhoz
való jogosultság szigorításával a járadékban részesülők aránya viszont egyenes arányban csökken.
14. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesülők fő
száma
2008
2009
2010
2011

1497
1300
1460
1458

15
26
23
3

segélyben részesülők %
1,0%
2,0%
1,6%
0,2%

Az álláskeresési segélyben részesülők száma – a lakónépességhez viszonyítva – a 2009. évi csúcs után
csökkent, illetve 2010. és 2011. között egyenesen zuhant 1,6 %-ról 0,2 %-ra.
15. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

év

2008
2009
2010
2011
2012

rendszeres
szociális segélyben
részesülők

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési
támogatás)

fő

15-64 évesek
%-ában

fő

munkanélküliek
%-ában

22
14
12
22
23

1,5
1
1
2
na

7
13
12
22
na

7
10
13
19
na

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

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011. szeptember 1től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási
támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap
munkaviszonyt tud igazolni. A munkaviszony származhat közfoglalkoztatásból, vagy egyszerűsített
foglalkoztatásból, egyéb munkaerő-piaci foglalkoztatásból, illetve közérdekű önkéntes tevékenység is
figyelembe vehető. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak
közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon
sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.
Kunfehértó községben nem volt olyan személy, aki ne rendelkezett volna 30 nap munkaviszonnyal,
így senkinek nem kellett erre való hivatkozással az ellátását megszűntetni.
A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles
együttműködni. Közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban
bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az
iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az
önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a
lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz
igazítva, több mint négy évig változatlanul 28.500 forint volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra.

16. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

61

2009
2010
2011
2012

63
53
34
42
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított ellátás. (Szt. 49.§ 1. bek.)
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy – külön jogszabályban meghatározottak szerint
– térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerekre,
gyógyászati segédeszközökre, rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. Alanyi
jogcímen jogosult közgyógyellátásra a jogosultság megállapítása esetén 2 évig, illetve normatív
jogcímen 1 évig. Méltányossági jogcímen az a szociálisan rászorult személy is jogosult 1 évig a
közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek fennállnak.
Kunfehértón a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma csökkenő tendenciát mutat.
17. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

6

2009
2010
2011

9
5
4
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A ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. (Szt. 40. §).
Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó (Ptk. 685. § b. pont), ha állandó és tartós
gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti beteg személy gondozását,
ápolását végzi. A járási hivatal a feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint
illetékes módszertani intézmény által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján dönt.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolására a települési önkormányzat képviselőtestülete – az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén – ápolási díjat
állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzi. Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, az ápolási díjban
részesülő személy nyugdíjjárulék (10 %) fizetésére kötelezett.
18. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

43

0

2009

25

0

2010

28

0

2011

57

0

A jegyző a szociálisan rászoruló személyeknek lakásfenntartási támogatást nyújt a családok által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartásához kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez. 2011. szeptemberétől a jogszabály előírja a jövedelem vizsgálat mellett a
vagyoni helyzet vizsgálatát is. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (2013-ban 71250 forint) és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona.
A fenti táblázat adatai szerint 2011. évben az előző évhez viszonyítva több mint duplájára emelkedett
a támogatásban részesített családok száma.
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség)
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013.
január 1-jétől.4
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
a) bérlakás-állomány
19. számú táblázat
év

összes
lakásállomány
(db)

ebből elégtelen
lakhatási körülményeket biztosító
lakások száma

egyéb lakáscélra
bérlakás állomány szociális lakásállohasznált nem
(db)
mány (db)
lakáscélú ingatlanok
(db)

2008

911

5

0

0

0

2009

911

4

0

0

0

2010

911

3

0

0

0

2011

912

2

0

0

0

2012

na

2

0

0

0

Kunfehértó község önkormányzatának nincs bérlakása.
b) szociális lakhatás
Kunfehértó településnek nincsenek szociális bérlakásai.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nem rendelkezünk olyan nyilvántartással, amely a nem lakáscélú ingatlanok lakásként történő
használatáról tartalmazna adatokat.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
4

Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június
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Az önkormányzatok törvényi kötelezettsége a hajléktalanná vált személyek ellátásról gondoskodni.
Településünkön hajléktalan személy nem volt és jelenleg sincs. Tekintettel arra, hogy kis község
vagyunk, így „mindenki ismer mindenkit” a veszélyeztetett lakhatási körülmények között élőkről a
lakosság, a családsegítő szolgálat vagy akár a civil szervezet, illetve maga az érintett jelzéssel élne az
önkormányzat felé.
e) lakhatást segítő támogatások
20. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

43

0

2009

25

0

2010

28

0

2011

57

0

A lakásfenntartási támogatást a 3.3 fejezetben már részleteztük.
Az önkormányzat az Szt. törvény alapján adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot
vagy személyt, akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és akinek az alább felsorolt
adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozás miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, továbbá a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint aki a településen elismert
minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az
adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
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Jelenleg Kunfehértó község Önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezett e támogatási
lehetőségről.

f) eladósodottság
A településen az elszegényedés egyre nagyobb mértéket ölt. A munkanélküliség ellehetetleníti a
családok életét, nem tudják a közszolgáltatásokat, esetleges pénzintézeti tartozásaikat kifizetni.
Csak megbecsülni tudnánk azon családok számát, akik az eladósodottak közé tartoznak. Az adatokra
az önkormányzatnál megforduló ügyfelek kérelmei alapján, illetve a hivatalos ingatlan végrehajtási
ügyekből következtethetünk. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez a szám csak töredéke lenne a
valóságosnak.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Községünkben 911 ingatlan található, ebből belterületen 719, külterületen 192. A település
belterülete teljes egészében árammal, valamint vezetékes ivóvízzel ellátott. A vezetékes gáz
mindenki számára elérhető. A külterületi tanyák mindegyikén van áram, kevés kivétellel nincs csak
vezetékes ivóvíz.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Szegregátum az a településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság – az aktív korú népességen belül a
legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők – aránya meghaladja az 50 %-ot.
a) a telep/szegregátum, mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Kunfehértó település közigazgatási területén jelenleg elkülöníthető telep, szegregátum nincs. A
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége mindenhol biztosított.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Az országosan jellemző társadalmi problémák, így a munkahelyek hiánya, az alacsony
foglalkoztatottság, a szociálisan hátrányos helyzet a mi településünkön is jelen van, azonban nem
alakultak ki elkülönülő település részek.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne
járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását,
értékeinek védelmét.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy az önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az
egyéb speciális szociális intézmény.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyítómegelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb
szükségletek kielégítése során.
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel
jogát.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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21. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére
gyermekek részére
év
szervezett háziorvosi
tervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
szolgálatok száma
2008
2
1
2009
2010
2011
2012
2013

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

házi gyermekorvosok
által ellátott
szolgálatok száma
1
1
1
1
1
1

Kunfehértón egy háziorvos látja el vállalkozóként a betegeket. A szakrendelés a 15 km-re fekvő
Kiskunhalason vehető igénybe.
A gyermekorvosi ellátás folyamatosan nehézségekbe ütközik. Állandó helyettesítéssel tudjuk csak
megoldani a gyermekek ellátását.
A fogorvosi ellátást szintén vállalkozási formában látja el az önkormányzat.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
Gyermekkori kötelező szűrések
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.
(XII.18.) NM rendelet alapján a 0-6 éves korban elvégzendő státuszvizsgálatokat a területileg illetékes
védőnő szervezi meg és végzi el.
A vizsgálatok a védőnői körzethez tartozó valamennyi gyermek számára kötelező jelleggel,
térítésmentesen zajlanak a Védőnői Szolgálat helyiségében.
Az életkori szűrővizsgálatok a következők:
1-12 hónapos korig (1-6 hónapos korig havonta, 7-11 hónapos korig egyszer és 12 hónapos korban)
• súly, - hosszmérés,
• testi, pszichomotoros és mentális fejlődés,
• látás, kancsalság, hallás, beszédfejlődés,
• magatartási problémák vizsgálata
1-3 éves korig (15 hónapos, 18 hónapos, 2 éves és 3 éves korban)
• testsúly, mell- és fejkörfogat mérése,
• fejlődési és tápláltsági állapot értékelése,
• testi-, lelki-, mozgás-, beszédfejlődés és magatartási problémák vizsgálata,
• érzékszervek működésének vizsgálata.
3-6 éves korig évente egyszer
• teljes fizikai vizsgálat, azaz fejlődési és tápláltsági állapot, érzékszervek működése,
beszédfejlődés, vérnyomásmérés. 5 éves korban végzendő vizsgálat kiemelkedő jelentőségű
az iskolaérettség megítélése szempontjából.
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A kötelező védőoltások elmaradását a védőnő köteles jelenteni a Járási Népegészségügyi Intézetnek.
A védőnő a státuszvizsgálatokon felül megfelelő tanácsokkal is ellátja a szülőket. Az egyénre szabott
védőnői gondozás megvalósítása érdekében a gyermek életkorának megfelelően családlátogatásokra
kerül sor az alábbiak szerint:
• az újszülött hazaadását követő 48 órán belül
• az ezt követő 6 hétben hetente egyszer
• 6 hetes kortól egy éves korig havonta
• 1-3 éves korig 2 havonta egyszer
• 3-6 éves korig háromhavonta egy alkalommal, közösségbe járó gyermek esetén félévente,
szükség esetén gyakrabban.
A gyermekek egészségmegőrzése az iskolai szűrővizsgálatokkal folytatódik.
Fontos cél a fel nem ismert rendellenességek minimálisra csökkentése, az egészséges életmód,
életvitel bemutatása.
Fontos feladat a szülői értekezleteken felhívni a szülők figyelmét arra, hogy gyermekük egészségügyi
elváltozásai szakorvos által kerüljenek pontos diagnosztizálásra, majd utána megfelelő terápiában
részesüljenek.
2011/2012-es tanévben szakorvosi vizsgálatra utalt tanulók száma 42 fő, magas vérnyomás került
megállapításra 1 főnél, 7 főnél tartási rendellenesség derült ki, 27 főnek volt lúdtalpa, szemészeti
szakvizsgálatra utalt tanulók száma 11 fő, túlsúlyos gyermek 9 fő.
Felnőttek szűrőprogramokhoz való hozzáférése
Ma már nem kötelező a tüdőszűrő vizsgálatokon évente egy alkalommal való részvétel.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A községben a fejlesztő ellátással kapcsolatban a gyógytestnevelő tevékenységét említhetjük meg.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az Eütv. 50. § (3) bekezdése szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi,
szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő
minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.
Településünkön az óvodások és iskolások étkeztetését az Önkormányzat napközi otthonos
óvodájának konyhája, a szociális étkeztetést egy vállalkozó látja el. A konyhák által nyújtott
szolgáltatások megfelelnek az élettani szükségleteknek megfelelő étrend biztosításához a
táplálkozás-egészségügyi előírások kidolgozása – törvényi előírás és a kormány kijelölése alapján az
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) feladata.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2011. augusztus 01. napján közzétette a „A rendszeres étkezést
biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlását”. Az ajánlás
rendelkezik többek között:
- a fogalmak meghatározásáról
- a nyersanyag-kiszabati ív vezetéséről
- az étrendtervezés szabályairól
- az ellátás során biztosítandó étkezésekről
- a tájékoztatási kötelezettségekről
- a naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok összetételéről
- a tejtermékekre vonatkozó ajánlásról
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-

a sűrítésre és zsiradék felhasználásra vonatkozó ajánlásról,
a folyadékpótlásra vonatkozó ajánlásról,
a tíz élelmezési napra vonatkozó ajánlásról,
a magas zsírtartalmú nyersanyagokra vonatkozó ajánlásról,
a közétkeztetésben biztosított étkezések sótartalmára vonatkozó ajánlásról,
a felhasznált élelmiszerek, élelmiszercsoportok felhasználásának gyakoriságára vonatkozó
ajánlásról,
a kerülendő élelmiszerekről és élelmiszercsoportokról,
a diétás étkeztetésről,
a személyi feltételekről.
Az ajánlás mellékletei között található:
a nyersanyag-kiszabati útmutató
a változatossági útmutató számításának képlete,
a korcsoportonként napi energiaszükséglet
az adagolási útmutató
a korcsoportonként ajánlott sómennyiség
az élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra számítva.

A konyhák ezen ajánlás figyelembe vételével biztosítják az egyes ellátotti csoportok részére az
étkezést.
Az egészségesebb táplálkozás irányába jelentős elmozdulás történt. Mind több ételben jelenik meg a
tejtermék, a rostdús alapanyag. A cukor és a só mennyiségét megpróbáljuk csökkenteni más
természetes fűszerekkel való helyettesítéssel és minél kevesebb készterméket igyekszünk
felhasználni.
Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a friss zöldségfélék fogyasztására, melynek jelentős részét a
START mezőgazdasági program keretében tudjuk biztosítani. A konyhakert területe 12.600 m2.
Összességében elmondhatjuk, hogy az egészséges táplálkozás biztosításához anyagi körülményeinket
is figyelembe véve igyekszünk megfelelni.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Kunfehértón is fontos a sportolás ösztönzése, ami szorosan összefügg az egészséges életmód
terjesztésével, amit célszerű már a gyermekkorban elkezdeni.
Gyermek és ifjúsági sport:
• Az iskolások rendszeresen sport rendezvényeken vesznek részt, illetve úszásoktatásban
részesülnek
• A Falunapi rendezvények között szerepel a Falunapi futás, melyet minden évben nagy
érdeklődés övez,
• A Holdruta Fesztivál nyári rendezvényén minden évben megrendezésre kerül a fejelő verseny
• Községi Sportegyesület támogatásával és szervezésében a fiatalok és a felnőtt korosztály
rendszeresen labdarúgó bajnokságokon vesznek részt.
A diákok és a felnőttek számára is egyaránt biztosított a községben található sportcsarnok
igénybevétele.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kunfehértó község Önkormányzata az Szt. alapján biztosítja a különféle szociális ellátásokat.
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Szociális ellátások:
Az Szt. 86. § (1) bekezdése előírja minden önkormányzat számára az alábbi alapszolgáltatások
biztosítását:
• étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• családsegítés
Lakosságszámtól függően az alábbi szolgáltatásokat:
• idősek nappali ellátása
• fogyatékosok nappali ellátása
• pszichiátriai betegek nappali ellátása
• szenvedélybetegek nappali ellátása
• hajléktalan személyek nappali ellátása
• átmeneti elhelyezési formák biztosítása
Kunfehértó község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatás és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 12/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete alapján rászorultak részére az
alábbi ellátási formákat biztosítja:
•
•
•
•
•

tanyagondnoki szolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről e szolgáltatásokkal kapcsolatban sem. Ha a
jövőben mégis előfordulna, tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz
fordulhat.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül
településünkön
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Településünkön a közösségi élet nagy részének a Művelődési Ház és az iskolai sportcsarnok biztosít
helyet. A különböző kulturális műsorok, programok mellett az önkifejezés fontos helyszínei.
Különböző tanfolyamok, művészeti csoportok működnek az intézmények keretében. De helyet adnak
a helyi egyesületeknek, kluboknak is. A Művelődési Ház nyilvános, közösségi internet-hozzáférést
biztosít az intézmény látogatói számára.
Ezen intézmények segítik a civil szervezetek működését, a szabadidő tartalmas, hasznos és
egészséges eltöltését, természeti értékeink megismerését, kulturális, történelmi, néprajzi
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hagyományaink bemutatását, a kézműves kultúra elsajátítását, a közösséget építő magatartásformák
kialakítását.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Községünkre nem jellemző.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Községünk lakói számára nem idegen az adományozás, illetve az önkéntes munka. Több esetben is
sor került összefogásra, az iskolai tantermek felújítása, az óvoda kifestése erre a példa.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

kapcsolatos

esélyegyenlőségi

Településünkön nincs roma önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

nincs adat a mélyszegénységben élőkről

adatgyűjtés, információhálózat kialakítása,
szociális térkép kidolgozása
ösztönzés a munkaerőpiacon keresett szakmák
megszerzésére (átképzés) képzési lehetőségek
felkutatása

55 év feletti munkanélküliek számának
csökkentése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A gyermekek helyzete nem választható el a családok helyzetétől. A gazdasági válság következtében a
családok anyagi helyzetében jelentős romlás következett be.
Tekintsük át a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciókat és szabályozást.
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti
szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az
alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a
települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják.
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családba fogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek
(Gyvt. 16. §),
b) a fővárosi főjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény
fenntartója, vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi
és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására
köteles és
•

nyugellátásban,

•

korhatár előtti ellátásban,

•

szolgálati járandóságban,

•

balettművészeti életjáradékban,

•

átmeneti bányászjáradékban,

•

időskorúak járadékában vagy

•

olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
szóló jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1))

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
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•

a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá

•

gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és

•

akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, pénzbeli
támogatást folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1))

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi
LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius
tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A
menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt
(2007. évi LXXX. törvény, 32. §).
22. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó
Öregedési index (%)
lakosok száma (fő)
lakosok száma (fő)
2001
440
521
84,5%
2008
357
317
112,6%
2009
366
304
120,4%
2010
375
303
123,8%
2011
375
296
126,7%

Ha megvizsgáljuk a fenti táblázat adatait láthatjuk, hogy 2001. és 2011. között megfordult a fiatalok
és az idősek aránya. 2001. évben 81 fővel több volt a 0-14 éves állandó lakos, addig 2011-re 79 fővel
több a 65 év feletti állandó lakos létszáma Kunfehértón.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
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23. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008
2009
2010
2011
2012

3
5
5
4
6

0
1
4
1
3

23
18
25
22
22

A fenti táblákból láthatjuk, hogy bár a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma tulajdonképpen nem
emelkedett, addig a védelembe vett kiskorúak száma a duplájára nőtt a vizsgált öt év alatt.
Helyzetük javításában komoly szerepe van az iskolának, illetve a gyermekvédelmi intézkedéseknek.
24. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8.
évfolyam

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

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2008

20

28

44

78

0
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2009

20

27

26

60

0

40

2010

22

49

15

58

0

34

2011

22

52

15

66

3

0

2012

16

43

21

68

4

27

39

25. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves korú
gyermekek száma

óvodai
gyermek
csoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

óvodai feladatellátási helyek
száma

óvodába beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

70

3

75

1

70

0

2009

60

3

75

1

60

0

2010

55

3

75

1

63

0

2011

60

3

75

1

65

0

2012

60

3

90

1

62

0

26. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

Gimnázium (%)

Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)

Szakiskolai képzés (%)

Speciális szakiskola
(%)

Nem tanult
tovább (%)

tanév
összlétHHHösszlétHHHszámon tanulók számon tanulók
belül
körében belül körében

összlétszámon belül

HHHtanulók
körében

HHHösszlétHHHösszlétszá
tanulók számon tanulók
mon belül
körében belül körében

2008/2009

10

0

55

0

35

0

0

0

0

0

2009/2010

20

0

15

0

65

0

0

0

0

0

2010/2011

4

0

74

0

22

0

0

0

0

0

2011/2012

20

0

35

0

45

0

0

0

13

0

2012/2013

19

0

56

0

25

0

0

0

0

0

A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermekek
megfelelő ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, tehát nemcsak a szociális terület
szakembereinek objektívabb probléma-megközelítése és helyzetelemzése indokolt. A HEP során
ezért a cél a jelzőrendszer tényleges, helyi működésének feltérképezése és esetleges hiányosságainak
hatékony és mérhető orvoslása. A jelzőrendszer standarjainak hiányosságai és a
környezettanulmányok szenzitív adatokra vonatokozó szabályozása helyi korrekciókat és odafigyelést
kíván.
A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell
meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett
szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség –
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magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot - gyakran nehezen
felismerhető helyzetekből adódik. Nagy a látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus,
gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása kapcsán. A látencia okai között szerepel, hogy a
sértett gyermek gyakran nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és
családja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan
szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének (ld. ombudsman jelentése az AJB2227/2010). A helyzetelemzés során ezért nemcsak a meglévő szolgáltatások felsorolását, hanem
azok ismertségét ,,akadálymentességét” és hatékonyságát is szükséges feltárni és mérni.
Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése esetében
a jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás valódi oka,
annak részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött előfordulhat a család
részéről történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett helyzet azért áll elő, mert a gyermek
anyagi vagy egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb funkciókat lát el (dolgozik, ápol valakit, stb.)
A helyzetfelmérés során fontos meggyőződni arról, hogy az igazolatlan hiányzások esetén előírt
jelzési kötelezettség megfelelően működik-e, valamint rendelkezésre áll-e a valós segítséget,
megoldást jelentő, a gyermek érdekeit szem előtt tartó támogató rendszer (ld. 20/2012. () EMMI
rendelet, 51. § (3)-(5) bekezdések).
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
27. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan
Kiegészítő
Rendkívüli
beteg
Ebből tartósan
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
fogyatékos
beteg fogyatékos
kedvezményben
kedvezményben
gyermekek
gyermekek száma
részesítettek száma
részesítettek száma
száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

128

6

0

0

0

2009

130

7

0

0

0

2010

138

9

0

0

0

2011

116

8

0

0

0

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják
meg. Fontos, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a
megemelkedett jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is
elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy egyéb más okból – nem, vagy nehezen
tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem
indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a jövedelem igazolását.
Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik. A helyzetelemzés során a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pontos regisztrációjáról alkotott helyzetkép
igen fontos a különböző támogatások hozzáférésének vizsgálata miatt és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményen alapuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

41

miatt is. A HEP során a cél, hogy az intézményi és önkormányzati adatszolgáltatás és
adatnyilvántartás működő kontrollja és kidolgozott protokollja biztosítva legyen.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

•
•
•

a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)
az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
28. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
mértékű
étkezésben
kedvezményes
résztvevők
étkezésre
száma iskola 1-8.
jogosultak száma 1évfolyam
13. évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

2008

20

28

44

78

0

37

2009

20

27

26

60

0

40

2010

22

49

15

58

0

34

2011

22

52

15

66

3

0

2012

16

43

21

68

4

27

Nyári gyermekétkeztetés:
Az iskolai időszakon kívül biztosítja a gyermekek számára a napi egyszeri meleg étkezés lehetőségét.
A szociális nyári gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek vehetnek részt.
Óvodáztatási támogatás:
Jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője, aki három,
illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába és gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába
járatásáról. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
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Az előző pontban lévő táblázat adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált öt év alatt az
ingyenesen étkező óvodáskorúak aránya tulajdonképpen nem változott, az iskolások létszáma viszont
jelentősen 55 %-kal emelkedett. Ők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek, akik részére normatív kedvezményként kell biztosítani az intézményi térítési díj 100%-át.
Az e körbe nem tartozó, de az intézményi térítési díj 50 %-át kell normatív kedvezményként
biztosítani:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók után,
- a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után.
A számadatok száraz tények, de tudjuk, hogy a számok mögött súlyos társadalmi probléma rejlik. A
szociális juttatások csökkenése, a munkanélküliség a családok jelentős részének elszegényedéséhez
vezetett. Ezen juttatások nélkül sok gyermek nem jutna naponta meleg ételhez. Célul tűzzük ki, hogy
a nyári gyermekétkeztetésben legalább annyi gyermek vegyen részt, mint ahányan ingyenes
étkeztetésben részesülnek.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Községünkben az elmúlt öt évben sem volt és jelenleg sincs nem magyar állampolgárságú gyermek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Kunfehértó községben nincs telepszerű lakókörnyezet.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások az önkormányzat feladata.
Egészségügyi ellátás: az Eütv. előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi
szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó
szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó
(önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által
biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település
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valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a
gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen
figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.
Kunfehértón jelenleg nincsenek az a-e) pontban felsorolt napközbeni ellátási formák.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
29. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008

1

317

2009

1

304

2010

1

303

2011

1

296

2012

1

278

A vizsgált időszakban és jelenleg is egy védőnői álláshely van, betöltetlen státusz nincs. Határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló, kiskunhalasi lakos látja el a védőnői feladatokat. A
községben egy védőnői körzet van, ez magában foglalja a bel- és külterületet is.
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A védőnőre jutó gyermekek száma évről évre csökken. Megállapíthatjuk, hogy a védőnői ellátás
kielégítő, az ellátáshoz történő hozzáférésben hiányosságok nem mutatkoznak.
Nem jelent az ellátásban különbséget, hogy valaki a külterületen él. Az önkormányzat a
tanyagondnoki szolgálat működtetésén keresztül is támogatja a védőnői szolgálatot. A külterületen
élők is a tanyagondnokon keresztül is kérhetnek segítséget.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
30. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen
felnőtt
háziorvosi
praxis/ok
száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

2008

0

17599

2809

0

2009

0

17921

2726

0

2010

0

19296

2112

318

2011

0

19471

1904

285

2012

0

na

1729

259

Kunfehértón van felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi körzet is. Jelenleg a gyermekorvosi ellátást csak
helyettesítéssel tudjuk megoldani. Kedden és csütörtökön délután 2 órát pénteken 1 órát rendel a
gyermekorvos. Sürgős esetben a felnőtt háziorvos látja el a beteg gyermekeket.
A gyermekek szakorvosi ellátására legközelebb Kiskunhalason kerülhet sor, községünkben csak
alapellátás biztosított.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok

Ahogyan már korábban kifejtettük, a kedvezményes juttatásokra az óvodás, ill. iskoláskorú
hátrányos helyzetben lévő gyermekek válnak jogosulttá.
Megfogalmazódhat bennünk a kérdés, mit tudunk, tudhatunk az óvodás kort még el nem érő
gyermekek egészségügyi-szociális helyzetéről.
Teljes körű helyi nyilvántartással nem rendelkezünk, a védőnő és a gyermekorvos
családlátogatása ill. tapasztalata alapján következtethetünk bizonyos adatokra. A korai
fejlesztést, speciális ellátást igénylő gyermekekről szintén a gyermekorvos tudna adatokat
szolgáltatni.
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d) gyermekjóléti alapellátás
Kunfehértón a gyermekvédelmi alapellátás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti keretein
belül biztosított. A feladatot egy fő családgondozó látja el, heti 40 órában.
A gyermekjóléti alapellátás a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését
tartja legfontosabb feladatának.
Nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat sem (alacsony iskolai végzettség,
iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre.
A községben működő Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről:
A 2013. évi beszámoló alapján a szolgálat ügyfélforgalma 710 fő. Az év során alapellátásban részesült
24 fő, védelembe vett 3 gyermek gondozása, ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.
Átmeneti nevelésben 3 kiskorú volt, akiknek hazagondozása a feladat.
e) gyermekvédelem
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következők
szerint határozza meg a gyermekvédelem fogalmát:
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekvédelmi prevencióban fontos szerep hárul az oktatási intézményekre is. Az óvónő, a
pedagógus, a veszélyeztető tényezők észlelése esetén felderíti a fejlődést akadályozó okokat,
feltérképezi a család szociális helyzetét, környezetét, majd felveszi a kapcsolatot az illetékes
szakemberekkel (Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat).
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V. 04.) önkormányzati rendelete tartalmazza a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás szabályait.
Támogatásban részesülhet az a gyermeket nevelő család, amely időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került.
Ilyen ellátás nem került megállapításra.
Átmeneti segély:
Azon személyek részére nyújtható, akik időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdenek.
Az átmeneti segély jogszabályi háttere a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, továbbá Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete.
A rendelet alapján az átmeneti segély összege maximum 5000 Ft, rendkívül súlyos esetben maximum
40000 Ft lehet.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen mindenki számára biztosított a sport-szabadidős és szünidős programokhoz való
hozzáférés, függetlenül szociális helyzetétől.
A községben megrendezésre kerülő rendezvények ingyenesen látogathatók.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
31. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8.
évfolyam

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

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

2008

20

28

44

78

0

37

2009

20

27

26

60

0

40

2010

22

49

15

58

0

34

2011

22

52

15

66

3

0

2012

16

43

21

68

4
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Óvodáztatási
Nyári
támogatásban étkeztetésbe
részesülők
n részesülők
száma
száma

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű
óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók
50 %-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.
Ingyenes tankönyvellátásra, egyben 50 %-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó
jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három, vagy több gyermekes családban él. Ingyenes
tankönyvellátásra jogosult az a tanuló is, aki, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra
jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott.
A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó támogatásnak a feltétele,
hogy az önkormányzat vállalja, hogy (2012-ben) legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül
biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetését,
napi egyszeri meleg étel formájában, ingyenesen, vagy kedvezményesen.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével
kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
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Pozitív diszkriminációról nem rendelkezünk adatokkal.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Fogalmak:
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (Nkntv. 4. §-ának 13. pontja)
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont).
Aránytalan teher
Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a tanuló
életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont)
A lenti, a)-e) pontokban foglalt szempontok során a következőkre szükséges figyelemmel lenni:
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely
államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az
állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így különösen
közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek
elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények
értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással
összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban
megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz
való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
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A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a
törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek
elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban,
osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen
nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód
követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra
való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása,
amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat.
A hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő bánásmód
követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai
felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét.
A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is figyelembe kell
venni. Ebben segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) TT sz.
állásfoglalása: Az etnikai alapú iskolai szegregációt nem csupán a tényleges, hanem a jogsértő által
feltételezett etnikai hovatartozás alapján is el lehet szenvedni. A szegregáció megvalósulásának nem
feltétele az elkülönített csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett
elkülönítés. A jogellenes, elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen, ha teljes
mértékben azonos feltételek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden aktivitást
nélkülöző fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést.
A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet adataival, hanem valamilyen aggregált formában
vagy becslésekre alapozott, civil kontroll vagy kisebbségi képviselet biztosításával is visszaigazolt,
etnikai adatközléssel is foglalkozni kell.
A hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott körültekintéssel kell
eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítását
és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az iskola igazgatójának
megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen
eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet
számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése
után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló
esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét
(Nkntv. 45. §).
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere5 (IPR)
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az
általános iskola és a középfokú iskola képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez,
amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének
elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képesség
kibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan

5

A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok
megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs
felkészítés szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012.
augusztus 31., valamint: Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai
integrációs programról.
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hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató felkészítésben a hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló vesz részt.
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez,
melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális
hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program
megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §)
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának,
iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben,
konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel,
tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális
intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott
véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat
jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve.
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott
létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a rendelkezés 2013.
szeptember 1-ig hatályos. Ezt követően a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
finanszírozott létszámát az Nkntv. 2. számú melléklete tartalmazza.
a) a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A gyermekekkel gyógypedagógusok foglalkoznak különös figyelemmel azokra a területekre, amelyek
fejlesztésre szorulnak, pld. matematika.
Sem az óvodában sem az iskolában nincs külön csoport kialakítva, oktatásuk integráltan történik.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Az óvodában a 2012/2013-as nevelési évben 13 gyermekkel foglalkozott logopédus, az iskolában 4 fő
heti egy alkalommal kapott ilyen fejlesztést. Gyógytestnevelő az óvodában 8 fővel, az iskolában 38
fővel foglalkozott.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Az oktatás és a képzés területén hátrányos megkülönböztetésről nincsenek adataink.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Településünkön egy általános iskola működik, 2013. január 1. napjától már nem az önkormányzat
fenntartásában.
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincs róla adatunk.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

nyári étkeztetésben több gyermek vegyen részt

lehetőségek figyelemmel kísérése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
•

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket,
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében.

•

a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,

•

a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,

•

a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az
adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
32. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év

2008
2009
2010
2011

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

799
629
798
807

833
805
779
794

757
568
740
758

790
728
722
728

42
61
58
49

43
77
57
66
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33. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011

fő
752
723
709
723

fő
745
566
736
735

fő
1497
1289
1445
1458

nő
fő
47
78
51
67

%
6,3%
10,8%
7,2%
9,3%

férfi
fő
47
54
45
39

%
6,3%
9,5%
6,1%
5,3%

összesen
fő
94
132
96
106

%
6,3%
10,2%
6,6%
7,3%
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Kunfehértó községben 2008. évben még egyenlő arányú volt a férfiak és nők munkanélküliségi rátája.
Ez az arány eltolódott a nők munkanélküliségének emelkedésével, 2011. évben már 4 %-al több volt a
női álláskereső, mint a férfi, mindamellett, hogy a munkavállalási korú nők létszáma és a
foglalkoztatott nők létszáma is kevesebb volt a férfiakénál.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
2013-as évben 8 fő vett részt foglalkoztatást segítő képzésben, nevezetesen a START
közmunkaprogram keretében növénytermesztést és tartósítást tanultak. 2013. novemberétől 16 nő
konyhai kisegítő képzésen 1 fő házi betegápoló, 6 fő pénzügyi ügyintéző, 8 fő alapkompetencia
fejlesztésen vesz részt.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
34. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
év

8
munkanélküli általánosnál
nők száma alacsonyabb
végzettségű

8 általános

szakiskola/szak
munkás-képző

gimnázium

érettségi

főiskola

egyetem

2008

47

1

11

26

4

5

0

0

2009

78

1

19

41

8

8

1

0

2010

57

1

21

27

6

6

2

0

2011

67

1

15

33

7

8

2

1

A nők számára a munkahelyi és a családi feladatok összeegyeztetése nem egyszerű feladat. Ez
magyarázható az alacsony iskolai végzettséggel, a gyermekek elhelyezésének nehézségeivel is.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
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követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett
munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget,
fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell
figyelembe venni.
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat
a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas,
azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos
munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafonjelenség).
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek
vizsgálata.
Bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
Családi napközi
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő,
továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az
iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő,
nem közoktatási célú ellátása.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
Családi gyermekfelügyelet
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját
otthonában.
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést.
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek.
Házi gyermekfelügyelet
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem
vagy csak részben tudja megoldani.

55

Alternatív napközbeni ellátás
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint
egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított
nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik
az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.
Óvoda
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)6
Általános iskola
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész
napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a
délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.
Az adatgyűjtés célja, hogy feltérképezzük, milyen arányban tudják igénybe venni és veszik
ténylegesen igénybe az adott településen az érintettek a bölcsődei, az óvodai szolgáltatásokat (vagy
annak hiányában egy olyan közeli településen, ahol fogadják a gyerekeket). A gyesről, gyedről a
munkába visszatérő szülők munkahelyei milyen mértékben veszik figyelembe a munkavállaló szülői
feladatait, biztosít-e számukra rugalmasabb munkaidőt, egyéb könnyítéseket.
Kunfehértón bölcsőde, családi napközi nem működik, a kisgyermekek napközbeni felügyeletét az
óvoda látja el. Az óvoda engedélyezett létszáma 2012-ben 90 fő.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
35. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

6

év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

54

317

2009
2010
2011
2012
2013

1
1
1
1
1

58
56
50
53
46

304
303
296
278
253

Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt.
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A településen egy védőnői körzet van. A 3 év alatti gyermekek védőnői felügyelete, a megfelelő
szakmai hozzáértés rendelkezésre áll.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
36. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
év

rendőrök riasztása
családi viszályhoz

tényleges feljelentések
száma

bírósági ítélet

2008

2

1

1

2009
2010
2011
2012

2
3
3
2

0
0
0
0

0
0
0
0

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény és a Büntető törvénykönyv
tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a
Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül
megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns
paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi
feljelentések száma alulmaradt a tényleges esetek számától.
A táblázat is jól mutatja, hogy legfeljebb a rendőrségi riasztásig jut el az áldozat. Tényleges feljelentés
már nem történik.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Településünkön anyaotthon, családok átmeneti otthona nem található, de 50 km-es körzetben van
ilyen szolgáltatás.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
37. számú táblázat
Képviselőtestület tagja
év

2008
2009
2010
2011
2012

Férfi

Nő

10
10
6
5
5

0
0
1
2
2

Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők
és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e.
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női
nem reprezentálása miatt van szükség politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban,
hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket.
Kunfehértón a női nem 2010. óta képviselteti magát a képviselő-testületben.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő problémák nem jellemzőek.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A GYES lejárta után nehéz az anyák helyzete

Álláskereső csoportok létrehozása, álláslisták
közzététele
hirdetések, képzések figyelése, közzététele

Munkanélküli nők álláskeresésének támogatása

58

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések
irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
•

saját jogú és

•

hozzátartozói nyugellátásokat biztosít.

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
•

az öregségi nyugdíj,

•

a rehabilitációs járadék.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
•

az özvegyi nyugdíj;

•

az árvaellátás;

•

a szülői nyugdíj;

•

a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint

•

özvegyi járadék.

Időskorúak járadéka
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati
idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve
alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat
jegyzője állapítja meg.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési
segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A helyi adatgyűjtés célja, hogy az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatottsági
mutatóit feltérképezzük és a kapott mutatókból hosszabb távú megoldási javaslatokat dolgozzunk ki.
A településen élő idősebb korosztály munkaerőpiaci mutatói rávilágítanak arra, hogy milyen arányú a
foglalkoztatottságuk, milyen szektorokban dolgoznak, vagy, hogy a már nyugdíjas személyek
vállalnak-e munkát kereset-kiegészítésként. Ha az adatok azt mutatják, hogy a korosztályban
nagyarányú a munkanélküli, vagy tartós munkanélküliek száma, akkor következtethetünk munkahelyi
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diszkriminációra is. Ha az eredmények azt mutatják, a még aktív korú idősek között alacsony a
foglalkoztatottság, akkor fel kell tárni ennek okait, és megoldási javaslatokat kell tenni a
foglalkoztatottság előmozdítására.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
38. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak ellátásban részesülő nők
összes nyugdíjas
száma
száma
2008
2009
2010
2011

286
287
287
284

416
409
397
399

702
696
684
683

39. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
nyilvántartott álláskeresők 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

2010

2011

2012

fő

94

132

96

109

91

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%

2
2,1%
15
16,0%
13
13,8%
14
14,9%
8
8,5%
9
9,6%
15
16,0%
12
12,8%
6
6,4%
0
0,0%

3
2,3%
24
18,2%
16
12,1%
19
14,4%
12
9,1%
16
12,1%
19
14,4%
16
12,1%
7
5,3%
0
0,0%

3
3,1%
20
20,8%
8
8,3%
13
13,5%
10
10,4%
9
9,4%
11
11,5%
11
11,5%
11
11,5%
0
0,0%

2
1,8%
12
11,0%
18
16,5%
14
12,8%
13
11,9%
9
8,3%
9
8,3%
12
11,0%
17
15,6%
3
2,8%

2
2,2%
23
25,3%
11
12,1%
5
5,5%
11
12,1%
10
11,0%
6
6,6%
10
11,0%
12
13,2%
1
1,1%

Jól látható a táblázatból, hogy a 61 év feletti regisztrált munkanélküliek száma minimális. Ez azt
jelenti, hogy e kort elérők már valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. A nyugdíjasok
foglalkoztatása szinte teljesen visszaszorult Kunfehértón is, helyüket a fiatalabb generáció vette át.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
40. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
Tartós
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek
munkanélkülimunkanélküliek száma
év
száma
ek száma

2008
2009
2010
2011
2012

fő
94
132
96
115
91

fő
3
7
9
7
9

%
3%
5%
9%
6%
10%

fő
27
67
39
57
59

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
1
4
4
3
4

%
4%
6%
10%
5%
7%

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére.
Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerőpiaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik
el őket.
Látszik a táblázat adataiból, hogy az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek közel 50 %-a a tartós
munkanélküliek csoportjába tartozik. Elhelyezkedésük nagyon nehéz, pedig a nyugdíjra való
jogosultság szempontjából nagyon fontos lenne számukra.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Alapszolgáltatások
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
Szakosított ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
41. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen
év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2008
2009
2010
2011
2012

3
3
3
3
4
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Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése pld: vércukor, koleszterin szint mérés, szem vizsgálat.
Gyógyfürdés szervezése Mórahalomra,
Nyugdíjas találkozókon való részvétel, KI? Mit? Tud? kulturális, megyei és országos versenyen való
részvétel.
Településünkön háziorvosi szolgálat működik, szakellátás 15 km-re Kiskunhalason megoldott. A
közlekedés autóbusszal jónak mondható.
A szociális szolgáltatások a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Kunfehértói Gondozási Központjában
elérhetőek.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
42. számú táblázat
Mozielőadás
látogatása

Színházi
előadás
látogatása

Múzeumi
kiállítás
megtekintése

Könyvtár
látogatása

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

Közművelődési
intézmény
rendezvényén
részvétel
alkalom

2008

0

0

4

2

5

1

2009

0

0

6

2

5

1

2010

0

0

8

3

5

1

2011

0

0

10

3

6

1

2012

0

0

10

3

7

1

év

Vallásgyakorlás
templomban
alkalom

A múzeumi kiállításokon fotókat, festményeket és régiségeket tekintettek meg az idősek.
Közművelődési rendezvények pld: Falunap, Pünkösd, Holdruta Fesztivál, Szüreti napok, Márton nap,
Advent.
Kunfehértón a Béke tér 3. szám alatt lévő Művelődési Ház és Könyvtár által nyújtott szolgáltatások a
község lakói számára elérhetőek.
c) idősek informatikai jártassága
43. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága
év

Összes
megkérdezett

2008
2009
2010
2011
2012

fő
52
42
43
43
43

Számítógépet használni tudók
száma
fő
7
8
9
11
12

%
13,5%
19,0%
20,9%
25,6%
27,9%

Internetet használni tudók száma
fő
3
3
4
7
7

%
5,8%
7,1%
9,3%
16,3%
16,3%

Az idősek informatikai jártassága messze elmarad a fiatalabb korosztályokétól, bár emelkedő
tendenciát mutat. Javítani ezen számítógépes tanfolyamok szervezésével lehet.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
44. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

64 év feletti lakosság száma
fő
357
366
375
375

2008
2009
2010
2011

nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
fő
42
39
43
42

%
12%
11%
11%
11%

Láthatjuk a táblázat adataiból, hogy a 64 év feletti lakosság mindössze 10 % körüli hányada részesül
nappali ellátásban, számukat emelni kell, hogy több információhoz, több és jobb ellátáshoz tudjanak
jutni.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

55 év feletti tartós munkanélküliek magas száma

állás lehetőségek szoros nyomon követése,
lehetőségről kiértesítésük
részükre ilyen tanfolyamok szervezése

számítógépes ismeretekkel rendelkező
nyugdíjasok alacsony száma
nappali ellátásban részesülő nyugdíjasok
alacsony száma

nappali ellátásban részesülő nyugdíjasok
számának emelése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely
számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő
társadalmi szerepvállalását.
Községünkben a fogyatékkal élők pontos számáról nincs nyilvántartásunk. A helyzetelemzéshez a
jövőben mindenképpen nélkülözhetetlen lesz egy olyan komplex nyilvántartás, amelyben ők is
szerepelnek.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában
védett foglalkoztatásra jogosult.
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható,
úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint
biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres
szociális járadékban részesült.
(Flt. 57/B §.)
A megváltozott munkaképességű munkavállalók sajátos problémája, hogy jelenleg nincsenek olyan
munkahelyek, amelyek tudnák őket foglalkoztatni.
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élők valóban nagyon nehezen találnak munkát (ha
találnak egyáltalán), ennek oka leginkább a speciális foglalkoztatási szabályozottság. A munkáltatók
idegenkednek pld. a rövidebb munkaidőben való foglalkoztatástól, félnek, hogy a gyakoribb
táppénzes állományba vonulástól többlet kiadásaik lesznek és a helyettesítést is meg kell oldani.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
45. számú táblázat
Állami/önkormányzati

2010 2011 2012 2013
falugondnoki szolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

van
van
van

van
van
van

van
van
van

van
van
van

van

van

van

van

családsegítés

van

van

van

van

közösségi ellátás
szenvedélybetegek részére

nincs nincs nincs nincs

közösségi ellátás pszichiátriai
betegek részére

van

támogató szolgáltatás
nappali ellátás

nincs nincs nincs nincs
van van van van

van

van

van

Kunfehértó községben a fenti szolgáltatásokat tudják igénybe venni a rászorulók.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Ellátási formák:
Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli
juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki a
25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó
mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem
állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.
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Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési
kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
•

aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

•

aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak
minősül,

•

akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül.

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon
Aktuális jogszabályok:
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint a
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól.
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
46. számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
év
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008

58

3

2009

53

3

2010

53

3

2011

144

3

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az alábbiakban kiemeljük azokat a területeket jogszabályi hivatkozással, amelyek a fogyatékkal élő
személyek jogait biztosítják.
Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és
biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített
környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2))
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Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés
lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos
személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.
Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban
meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális
szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi
létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében
akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és
alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés biztosításakor
két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése, másrészt pedig
az ehhez szükséges forrás.
Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által
indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az
árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint
mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §)
Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a
fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni
kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne
erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet érvényesülése a fogyatékos
emberek ellátása során alapelv. Javasoljuk, hogy az ehhez elengedhetetlen attitűdváltás eléréséhez a
szolgáltatók vegyék igénybe az országban több helyen elérhető tréning lehetőségeket (GYEMSZI ETI
és FSZK Nonprofit Kft).
Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően
korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő
felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó
jogszabályokban meghatározottak szerint.
Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a
fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §) A közösségi beilleszkedést segíthetik a fogyatékos
emberek érdekvédelmi szervezetei is, így bevonásuk javasolt.
Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és
más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási
lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát
hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §).
A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését
rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Legyen számukra lehetőség hozzáférni a Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális
Hivatal
honlapjához,
valamint
dokumentumaihoz
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(http://nrszh.kormany.hu/), továbbá azokhoz a jogsegély szolgáltatásokhoz, amelyeket érdekvédelmi
szervezeteik nyújtanak a számukra.
A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon,
hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül
vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát és
lehetőségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos emberek
önérvényesítő mozgalmainak erősítése, saját maguk képviselete lehetőségének támogatása kiemelt
feladat.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Településünkön a középületek akadálymentesítettsége két kivétellel megtörtént. Feladatunk még a
Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének akadálymentesítése.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Településünkön található ABC üzlet (COOP Halas Zrt. tulajdona) nem akadálymentesített. A
Gondozási Központ, az orvosi rendelők akadálymentesítettek.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Tekintettel arra, hogy jelenleg az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, így az akadálymentesítés
nem megoldott.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Ezek a feladatok még megoldásra várnak.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Speciális közlekedési lehetőségek kis község lévén nincsenek, fogyatékosok nappali intézménye
legközelebb 15 km-re Kiskunhalason található.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A helyi önkormányzat fontosnak tartja, hogy községünk mindenki számára „élhető” közösséggé
váljon, függetlenül egészségi állapotától. A közösségi kulturális rendezvényekre való eljutásban
segítséget nyújt az önkormányzat kis busza. Anyagi juttatást nem tudunk részükre nyújtani, de a
Polgármesteri Hivatal ügyintézői, a családsegítő szolgálat alkalmazottai szívesen segítenek a
szükséges információk megszerzésében, hivatalos ügyek intézésében.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

településen nincs megváltozott munkaképességű
személyeket foglalkoztató munkáltató
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Művelődési Ház akadálymentesítése

lehetőségek felkutatása
akadálymentesítése
akadálymentesítése
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

„Holdruta” Kunfehértói Fiatalok Egyesülte
A HOLDRUTA Egyesület 1999-ben alakult tizenhat alapító taggal. Az Egyesület nevét a Közép
Európában egyedül Kunfehértón található virginiai holdruta páfrányról kapta. Az Egyesület
alapításának célja, hogy összefogja és támogassa azokat a fiatalokat, akik úgy érzik, hogy munkájukkal
segíthetik a község fejlődését. Az Egyesület tagsága munkáját önkéntesen, non-profit jelleggel végzi.
Az Egyesület tevékenységi köre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabadidős programok szervezése és lebonyolítása,
A falu környezetének védelme, környezeti nevelés,
Az idegenforgalom fejlesztése, a falu hírnevének ápolása,
A falu kulturális életének fellendítése,
Hagyományőrzés,
A falu szociális problémáinak enyhítése, prevenciós tevékenység,
Együttműködés más civil szervezetekkel,
Térségi, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, az EU integráció elősegítése helyi szinten.

A fenti tevékenységeket alapvetően pályázati forrásokból kívánják megvalósítani, azonban
számítanak a magánszemélyek, helyi vállalkozások, és az önkormányzat anyagi és erkölcsi
támogatására is.
Programjaik:
• Immár hagyományosnak tekinthető a nyári szünetben megrendezésre kerülő gyermekhét,
amikor egész napos programokkal várják a gyerekeket.
• Karácsonykor és Húsvétkor kézműves foglalkozásokat tartanak az általános iskolás korosztály
számára.
• Több alkalommal szerveztek gyermekeknek gyalogtúrát a környező erdőkbe és az ország
különböző tájaira.
• A községben élő emberek alkotásaiból kiállításokat szerveztek.
• Egyesületük tagjai állandó segítői a községi programoknak, mint például a Falunap, vagy a
Sörfesztivál.
• Állandó programuk a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen létrehozott és működtetett Ifjúsági
Klub, ahol prevenciós jellegű előadásokat, valamint játékos-közösségfejlesztő foglalkozásokat
tartanak a szabadidő hasznos eltöltése céljából.
• Az Egyesület több, térségi civil szervezettel tart kapcsolatot.
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Kunfehértóért Közalapítvány célja:
Kunfehértó Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok anyagi forrásának biztosítása.
Közfeladatnak minősül különösen a település fejlesztés, a település rendezés, az épített és természeti
környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és gazdálkodás, a csapadékvíz elvezetés,
csatornázás, a köztemető fenntartása, köztisztaság és a település tisztaság biztosítása, gondoskodás a
helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energia szolgáltatásban,
a foglalkoztatás megoldásában, az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás, a közösségi
tér biztosítása, közművelődési, kulturális, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, egészség károsodottak támogatása.
A Közalapítványt 1996-ban hozta létre a képviselő-testület. Jelenleg fő tevékenysége a Rendőrségnek
üzemeltetésre átadott gépkocsi üzemanyag támogatása. Fő bevételi forrása közhasznú szervezet
révén a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó összeg.
Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány célja:
•

Az általános iskolai oktatás technikai feltételeinek javításához forrás kiegészítés gyűjtése,
szemléltetőeszközök, kísérleti eszközök, térképek, maketták vásárlása,
Tanulmányi versenyek költségeinek fedezése,
Tankönyvbeszerzések támogatása,
Iskola, menzai és napközis étkeztetés támogatása,
Kiemelkedő tehetségű gyermekek lehetőséghez juttatása céljából tehetséggondozó táborok,
találkozók részvételi költségeinek biztosítása,
Szakkörök technikai feltételeinek korszerűsítése, bővítése, kézműves anyagok vásárlása,
Diákönkormányzat által szervezett táborozások útiköltségének támogatás,
Sportversenyeken való részvétel támogatása, sportrendezvények anyagi feltételeinek
biztosítása.

•
•
•
•
•
•
•

„Rosszcsont” Alapítvány célja:
A Kunfehértón működő napközi otthonos óvoda részére játékok, valamint foglalkoztató és egyéb
tárgyi eszközök beszerzéséhez történő anyagi hozzájárulás.
Községi Sportegyesület célja:
a) Mindenekelőtt olyan közfeladatok ellátása, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása
alapján más jogszabály rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Ezen belül a helyi társadalom érdekérvényesítő szerepének erősítése, a sport sajátos
eszközeinek felhasználásával
b) a község sportéletének fellendítése, különböző sportágak támogatása,
c) egészségfejlesztés, egészségmegóvó programok szervezése,
d) tömeg sport, szabadidő sport megszervezése, minél szélesebb tömegek bevonásával,
e) sportversenyeken való részvétel, versenyszervezés,
f)

a sport fejlődési tendenciáinak követése.
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az önkormányzat két településsel kötött partnertelepülési megállapodást, ez a két település Göda és
Disznajó.
A megállapodások célja, hogy elősegítsék a két település lakói számára egymás kultúrájának
megismerését, a zene, a művészet az irodalom, a népművészet és a sport által.
Göda
Földrajzi elhelyezkedése: Európa - Németország- Bautzentől 12 km-re keletre, Drezdától 60 km-re
nyugatra fekszik. Kunfehértótól 870 km-re található.
A Sachsen tartományban elhelyezkedő Göda felépítése nagyban eltér a Magyarországon
megszokott településekétől. 32 kisebb település tartozik Göda fennhatósága alá, melyek önálló kis
falvakként, körülölelve azt, helyezkednek el.
Disznajó
Romániában, azon belül Maros megyében található.
Az Erdélyi Disznajó községgel testvértelepülési kapcsolat jött létre. Mindkét település delegációja volt
már a testvérénél vendégségben. Az erdélyiek a kunfehértói Falunapot tisztelték meg jelenlétükkel,
míg a kunfehértói küldöttség 2004 év végén járt először Erdélyben.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Kunfehértó község a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, bemutatásra került a 2.2 pontnál.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Településünkön nincs nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
„Smaragd” Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete (Kunfehértói
csoport):
1993-ban alakult, 36 tagja van jelenleg.
Az Egyesület céljai (részlet):
• a betegek otthon ápolásának és rehabilitációjának segítése, az ehhez szükséges gyógyászati
és rehabilitációs eszközök biztosítása,
• életvezetési segítségnyújtás, lelki gondozás,
• kulturális programok szervezése,
• lakosság felvilágosítása és tájékoztatása az SM természetéről, kezelésének lehetőségeiről,
• egyéni segítségnyújtás, pénzbeli támogatás.
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A for-profit szektorhoz tartozó munkáltatók jelenléte az esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem
jellemző.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló
eszközök bemutatása.
Jelen dokumentum elkészítéséhez széleskörű adatgyűjtés történt, melyben részt vettek a
köznevelési, közművelődési szakemberek, civil szervezetek, Családsegítő Szolgálat alkalmazottai,
szociális intézmény vezetője, hogy a szükséges információk beépülhessenek a programba, akiknek
ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Kunfehértó község honlapján www.kunfeherto.hu az esélyegyenlőségi program hozzáférhető lesz,
amely alapján az intézkedéseket mindenki megismerheti és így biztosított lesz a megvalósítás
ellenőrizhetősége is.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve
I. A HEP Intézkedési Terv részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Mélyszegénységben élők

Gyermekek

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

nincs megbízható adat a
mélyszegénységben élőkről

adatgyűjtés, információhálózat
kialakítása, szociális térkép kidolgozása

Tartósan munkanélküliek magas aránya

ösztönzés a munkaerőpiacon keresett
szakmák megszerzésére (átképzés)
képzési lehetőségek felkutatása
lehetőségek figyelemmel kísérése

nyári étkeztetésben több gyermek
vegyen részt
az óvodában a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére nincs
fejlesztő foglalkozás
A GYES lejárta után nehéz az anyák
elhelyezkedése

fejlesztő foglalkozások szervezése

Álláskereső csoportok létrehozása,
álláslisták közzététele

Munkanélkülivé vált nők
álláskeresésének támogatása

hirdetések, képzések figyelése,
közzététele

55 év feletti tartós munkanélküliek
magas száma

állás lehetőségek szoros nyomon
követése, lehetőségről kiértesítésük

számítógépes ismeretekkel rendelkező
nyugdíjasok alacsony száma

részükre ilyen tanfolyamok szervezése

nappali ellátásban részesülő nyugdíjasok
alacsony száma

nappali ellátásban részesülő nyugdíjasok
számának emelése

településen nincs megváltozott
munkaképességű személyeket
foglalkoztató munkáltató
Polgármesteri Hivatal és a Művelődési
Ház akadálymentesítése

lehetőségek felkutatása

akadálymentesítés
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II. A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Mélyszegénységben élők
Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint intézkedés
címe, megnevezése
mélyszegénység feltérképezése, tartós
munkanélküliség,
nyári gyermekétkeztetés
munkanélküliség

Az intézkedésbe bevont aktorok és
partnerek – kiemelve a felelőst
Családsegítő Szolgálat, Önkormányzat,
Civil szervezetek, Munkaügyi Központ,
vezető, polgármester, tanyagondnok
Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat,
polgármester,

Idősek

munkanélküliség, számítógépes tudás,
nappali ellátás

Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat,
Munkaügyi Központ, munkaügyi üi,
vezető
Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat,
munkaügyi üi, vezető

Fogyatékkal
élők

foglalkoztató-munkáltató felkutatása,
akadálymentesítések

Polgármesteri Hivatal, jegyző,
Művelődési Ház, igazgató

Nők
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Mélyszegénységben élők számának felmérése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs adat a mélyszegénységben élők számáról

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

Mélyszegénységben élők számának felmérése
Rövid távú cél: együttműködés kidolgozása a Családsegítő Szolgálat,
Önkormányzat, a Civil szervezetek, védőnő és a tanyagondnok között,
Közép távú cél: az információ hálózat működtetése
Hosszú távú cél: szociális térkép kidolgozása
együttműködés kidolgozása,
információ hálózat működtetése
szociális térkép kidolgozása

Résztvevők és
felelős

Családsegítő Szolgálat, felelős a vezetője, Önkormányzat, felelős a polgármester,
védőnő, tanyagondnok

Partnerek

Családsegítő Szolgálat, Önkormányzat, védőnő, tanyagondnok

Határidő(k) pontokba
szedve

együttműködés kidolgozása határidő: 2014. 12. 31.
információ hálózat működtetése:
2015. 12. 31.
szociális térkép kidolgozása
2016. 12. 31.

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

Eredményességi mutatók: elkészített elemzések a cél
csoportról
Dokumentálása: önkormányzati nyilvántartás

Kockázat: önkéntesek, anyagi lehetőségek és a részvétel hiánya
Csökkentés: önkéntesek és anyagi lehetőségek felkutatása

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetése
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

nincs
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Intézkedés címe:

Tartósan munkanélküliek számának csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A tartósan munkanélküliek álláshoz jutásának segítése

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

A tartósan munkanélküliek álláshoz jutásának segítése
Rövid távú cél: együttműködés kidolgozása, szorosabbá tétele,
Közép távú cél: az információ hálózat működtetése, képzésekre jelöltek
szervezése
Hosszú távú cél: tartósan munkanélküliek számának csökkenése

képzések felkutatása

Résztvevők és
felelős

önkormányzat, családsegítő szolgálat, munkaügyi központ

Partnerek

családsegítő szolgálat, munkaügyi központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Felmérés: folyamatos;
Munkakeresés: folyamatos;
Kompetenciafejlesztés: folyamatos

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

Családsegítő
Szolgálattal,
Munkaügyi
Központtal
kapcsolattartás, képzési lehetőségek keresése,
Felmérés: az álláskeresők listájának megléte, aktualizálása
Munkakeresés: munkát keresők jelentkezései
Után követés: álláskeresők nyilatkozatai
Fenntarthatóság: folyamatos,

való

folyamatos

A foglalkoztatás előnyeinek hangsúlyozása (járulékkedvezmény, bértámogatás)

Szükséges erőforrások önkormányzat esetén annak költségvetése
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

nincs
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Intézkedés címe:

Nyári gyermekétkeztetésben résztvevők számának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nyári étkeztetésben résztvevők számának közelítése az ingyenes étkezésben
résztvevők számához

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

Nyári étkeztetésben résztvevő gyermekek száma egyre csökken
Rövid távú cél: okok feltérképezése,
Közép távú cél: 2014-es nyári gyermekétkeztetés felmérése, és kidolgozása
Hosszú távú cél: juttatás bővítése,

okok feltérképezése, 2014-es
kidolgozása, juttatás bővítése,

nyári

gyermekétkeztetés

felmérése,

és

Résztvevők és
felelős

önkormányzat, családsegítő szolgálat

Partnerek

családsegítő szolgálat

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. 05. 31: okok feltérképezése, 2014. 06. 15: 2014-es nyári
gyermekétkeztetés felmérése, és kidolgozása, folyamatosan: juttatás bővítése,

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

a hátrányos helyzetű gyermekek részére nyáron is biztosítottá válik a napi
egyszeri meleg étel

nem nyer a pályázat, az Önkormányzat nem tud elégséges anyagi támogatást
biztosítani a pályázathoz

Szükséges erőforrások önkormányzat költségvetése
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

nincs
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Intézkedés címe:

Női munkanélküliség csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nők munkanélküliségi rátája magasabb, mint a férfiaké

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

Az álláskereső nők álláshoz jutásának segítése
Rövid távú cél: együttműködés kidolgozása, szorosabbá tétele,
Közép távú cél: az információ hálózat működtetése, képzésekre jelöltek
szervezése
Hosszú távú cél: munkanélküliek számának csökkenése

képzések felkutatása

Résztvevők és
felelős

önkormányzat, családsegítő szolgálat, munkaügyi központ

Partnerek

családsegítő szolgálat, munkaügyi központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2014. december 31.
Közép távú: 2015. december 31.
Hosszú távú: 2018. december 31.

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

Családsegítő
Szolgálattal,
Munkaügyi
Központtal
kapcsolattartás, képzési lehetőségek keresése,

való

folyamatos

A foglalkoztatás előnyeinek hangsúlyozása (járulékkedvezmény, bértámogatás)

Szükséges erőforrások önkormányzat esetén annak költségvetése
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

nincs
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Intézkedés címe:

Az 55 év feletti munkanélküliek számának csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munkanélküliek fele 55 év feletti

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

Az álláskereső idősebb korosztály álláshoz jutásának segítése
Rövid távú cél: együttműködés kidolgozása, szorosabbá tétele,
Közép távú cél: az információ hálózat működtetése, képzésekre jelöltek
szervezése
Hosszú távú cél: munkanélküliek számának csökkenése

álláslehetőségek, közfoglalkoztatás, képzések felkutatása

Résztvevők és
felelős

önkormányzat, családsegítő szolgálat, munkaügyi központ

Partnerek

családsegítő szolgálat, munkaügyi központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2014. december 31.
Közép távú: 2015. december 31.
Hosszú távú: 2018. december 31.

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

Családsegítő
Szolgálattal,
Munkaügyi
Központtal
való
folyamatos
kapcsolattartás, képzési lehetőségek keresése, álláslehetőségek figyelése

A foglalkoztatás előnyeinek hangsúlyozása (járulékkedvezmény, bértámogatás)

Szükséges erőforrások önkormányzat esetén annak költségvetése
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

nincs
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Intézkedés címe:

Az idősebb korosztály számítógépes tudásának fejlesztése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Ebből a korosztályból kevesen tudják használni az internetet

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

Az idősebb korosztály tagjai között az internet használatának bővítése
Rövid távú cél: tájékozódás, igény felmérés, együttműködés kidolgozása,
Közép távú cél: az információ hálózat működtetése, képzésre jelöltek és képzés
szervezése
Hosszú távú cél: az internetet használni tudók számának bővítése

képzési lehetőségek felkutatása

Résztvevők és
felelős

önkormányzat, családsegítő szolgálat, civil szervezetek

Partnerek

családsegítő szolgálat, civil szervezetek

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

Tájékozódás, igény felmérés, együttműködés kidolgozása: 2014. 08. 31.
Képzésre jelöltek és képzés szervezése: 2014. 09. 30.

A program konkrét eredménye az idősek magányosság érzésének
csökkentése. Célunk, hogy hasznosan töltsék szabadidejüket, a számítógép
segítségével bővítsék ismereteiket. Ismerőseikkel, rokonaikkal interneten
is tudják tartani a kapcsolataikat. Szolgáltatásokhoz való hozzájutás
könnyítése

Idősek érdektelensége, félelme

Szükséges erőforrások Terem, eszközök biztosítása , informatikai szakember biztosítása
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

nincs
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Intézkedés címe:

A nappali ellátásban részesülő idősebb korosztály létszámának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Ebből a korosztályból kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást

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

A korosztály tagjainak 11 %-a részesül nappali ellátásban
Rövid távú cél: tájékozódás, igény felmérés, együttműködés kidolgozása,
Közép távú cél: az információ hálózat működtetése,
Hosszú távú cél: a szolgáltatást igénybevevők számának növelése

bővítési lehetőségek felkutatása

Résztvevők és
felelős

önkormányzat, családsegítő szolgálat,

Partnerek

családsegítő szolgálat,

Határidő(k) pontokba
szedve

Tájékozódás, igény felmérés: 2014. 06. 30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

•
•
•

Rövid: felmérés, okok keresése
Közép: szórólapok, tájékoztató anyagok
Hosszú: szakmai program

Rövid: érdektelenség
Közép: szórólapok, tájékoztató anyagok
Hosszú: szakmai program
•
•

humánerőforrás
technikai és tárgyi feltételek

nincs
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Intézkedés címe:

A megváltozott munkaképességűek részére foglalkoztató felkutatása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs a településen megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató
munkáltató

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

Rövid távú cél: adatgyűjtés, tájékozódás, igény felmérés, együttműködés
kidolgozása,
Közép távú cél: az információ hálózat működtetése,
Hosszú távú cél: otthonról, vagy távmunkában végezhető munkalehetőségek
felkutatása

Munkaügy Központtal kapcsolat felvétel, a támogatási lehetőségek és az általuk
ismert munkáltatókkal. A célcsoport tájékoztatása, információnyújtás

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, SM Egyesület, Polgármesteri Hivatal

Partnerek

Munkaügyi Központ, SM Egyesület

Határidő(k) pontokba
szedve

Folyamatos

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

Pályázatok, támogatási lehetőségek összegyűjtése.
Támogatási lehetőségek biztosításával fenntartható.

A munkáltatók nagy része nem rendelkezik megfelelő információval.
Csökkentés eszköze: tájékoztatás

Szükséges erőforrások pályázatok
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

nincs
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Intézkedés címe:

Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház akadálymentesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház akadálymentesítése nincs megoldva

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

Rövid távú cél: pályázati lehetőségek, források felkutatása,
Közép távú cél: pályázatok benyújtása,tervezés,
Hosszú távú cél: megvalósítás

Pályázatok figyelése, előkészítő tevékenységek elvégzése,

Résztvevők és
felelős

Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Könyvtár

Partnerek

műszaki ügyintéző, megbízás szerinti kivitelező

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Terv dokumentációk

Folyamatos kapcsolattartás
önerő biztosítására a Polgármesteri Hivatal illetve a Művelődési Ház és Könyvtár
költségvetése

nincs
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III. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Harnóczi Sándor
polgármester felel:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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IV. Elfogadás módja és dátuma
I. Kunfehértó község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Kunfehértó község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és …………………………………………… számú határozatával elfogadta.
Kunfehértó Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.
Kunfehértó, 2014. március 31.

Csupity Zoltán

Harnóczi Sándor

címzetes főjegyző

polgármester

Kunfehértó, 2014. március 31.
Madácsi Erzsébet

intézményvezető
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Kunfehértói Tagintézmény

Kunfehértó, 2014. március 31.
Harnóczi Erzsébet

óvoda vezető
Kunfehértói Napközi Otthonos Óvoda

Kunfehértó, 2014. március 31.
Németh Tímea

védőnő
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Kunfehértó, 2014. március 31.
Benke László

igazgató
Művelődési Ház és Könyvtár

Kunfehértó, 2014. március 31.
Horváth Imréné

Smaragd SM Egyesület

Kunfehértó, 2014. március 31.
Farkasné Meszes Éva
munkaügyi ügyintéző
esélyegyenlőségi referens
Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala
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HEP elkészítési jegyzék7
NÉV8

7

HEP részei9

Aláírás10
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri
aláírással” igazolt dokumentum
8
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
9
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt
vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
10
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

