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1.1

Napirend
Helyi Eselyegyenlosegi

Program felulvizsgalata

Dobosne dr. Kvesztar Hemietta
A kepviselok a Helyi Eselyegyenlosegi Program (HEP) felulvizsgalatanak anyagat megkaptak, Az
anyagban a helyzetelemzeshez szukseges adatok kiegeszitesre kerultek a legfrissebb rendelkezesre
allo adatokkal es ennek megfelel6en, ahol szukseges volt a szoveges reszek modositasaval is. A
felulvizsgalat soran a Too Istvan Kepzo es Kutat6 Intezet (TKKI) kijelolt munkatarsa szakmai
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2015. december 23.
segitseget nyujtott, Ennek kereteben tobb reszt a kozpontilag megfogalmazott elvarasoknak
megfelel6en sztikseges szerepeltetni az anyagban. Ezen tulmenoen fel kellett ttintetni azokat az
intezkedeseket, programokat, amelyeket vegrehajtottunk a REP elfogadasa 6ta.
Mindezek azert is fontosak, mert a kovetkezo evek palyazatainak elbiralasa soran az intezkedesek

es az azokhoz kapcsol6d6 fejlesztesek a REP-ben val6 feltuntetese, s ezek megvalositasa fontos
szerepet kap.
Mivel tobb hozzaszolas nem volt Polgarmester ill szavazasra bocsatja REP felulvizsgalatanak
elfogadasara vonatkoz6 eloterjesztest.
Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete REP felulvizsgalatanak elfogadasara
vonatkoz6 eloterjesztest egyhangulag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkul
elfogadta es a kovetkezo hatarozatot hozta:

Szilvasvarad Kozseg Oukormanyzata Kepviselo-testiiletenek
lO1l2015.(XII.23.)

Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Szilvasvarad
kozseg Helyi Eselyegyenlosegi Programjanak felulvizsgalati anyagat
elfogadja es felkeri a polgarmestert, a jegyz6t, tovabba a Szilvasvaradi
Szocialis Szolgaltato Kozpont vezetojet, hogy az abban foglaltak
vegrehajtasanak megszervezeserol gondoskodjon.
Felel6s: polgarmester
Hatarido: folyamatos

A REP felulvizsgalati anyaga a jegyzokonyv

1. szamu mellekletet kepezi.

2.1 Napirend
Hegyvidek Outdoor Kft. kerelme az iskolai szallashely (tabor) iizemeltetesre - berleti
szerzodes meghosszabbitasa

Szaniszl6 Laszlo
A Hegyvidek Outdoor Kft. reszere 2014.evben egy ev id6tartamra berbe adta a Kepviselo-testulet
az iskola teruleten talalhato tabor epuletet, A berlo keresenek megfelel6en javasolja szamukra
tovabbi ot eves id6tartamra berbe adni valtozatlan feltetelekkel az ingatlant, azzal a kikotessel, hogy
a berleti dijat a Kepviselo-testulet minden evben felulvizsgalja.
Mivel tobb hozzaszolas nem volt Polgarmester ur szavazasra bocsatja a kerelmet.
Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az iskolai szallashely (tabor)
berbeadasara tett eloterjesztest egyhangulag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkul
elfogadta es a kovetkezo hatarozatot hozta:
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2015. december 23.

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testtiletenek
l0212015.(XlI.23.)

Hatarozata

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy hataroz,
hogy Szilvasvarad 409. hrsz.-on levo, a termeszetben Egri ut 8. szam alatt
talalhato iskolai szallashely (tabor) epuletet berbe adja 2016. januar 1.
napjatol, hatarozott idore, 5 ev idotartamra a Hegyvidek Outdoor Kft.
reszere. A berleti dij osszege 700.000,- Ft/ev, amelyet a berlo ket egyenlo
reszletben, 2015. majus 31. napjaig, illetve 2015. szeptember 30. napjaig
koteles megfizetni, amelynek osszeget a Kepviselo-testulet minden evben
felulvizsgal.
A berlo altal fenti a berlet idotartama alatt szukseges es vegrehajtott
karbantartasi, fejujitasi munkak, valamint beszerzesek ellenertekere nem tart
igenyt es nem azok osszeget nem szamitja bele a berleti dij osszegebe,

Hatarido: 2015. december 31.
Felel6s: polgarrnester

3.1 N apirend
Egyebek
Szaniszl6 Laszlo
Szab6 Laszlo kerelemmel fordult a testulethez, miszerint a Szalajka-volgyben levo bufejehez
tartoz6 terasz keriteset szeretne felujitani, Javasolja, hogy a testulet errol csak helyszini bejaras es a
terulet felmeresi rajzanak ismereteben dontson januar h6napban.

Mivel tobb hozzaszolas nem volt, Szaniszl6 Laszlo polgarmester 16 ora 30 perckor az ulest bezarta.

~';Y
Dobosne dr. Kvesztdr Henrietta
jegyz6
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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, Szilvásvárad 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.

A település bemutatása
Szilvásvárad község Heves megye Bélapátfalvai kistérségében, a Bükk lábánál, a hegységtől északnyugatra, a
tenger szintje felett mintegy 345 méterrel fekszik. Nevét a szláv földvárakról kapta.
Szilvásvárad igen régi település. A Bükk hegység környékén már a kőkorban is ember lakott: az Istállós-kői
barlangban az ásatások 35–40 000 éves leleteket hoztak napvilágra.
A legrégebbi oklevelekben Warad néven említik a települést. Károly Róbert uralkodása idején királyi birtok
volt, majd Albert király a Pálóczi családnak adományozta a vidéket. Ettől kezdve illették meg a települést a
Zylwaswarad megnevezéssel. A török uralmat követően a Keglevich, Erdődy majd a Pallavicini család
birtokolta a falut, egészen az államosításig.
Szilvásvárad kedvező földrajzi elhelyezkedése, a fővároshoz, több nagyvároshoz és a szlovák határhoz való
viszonylagos közelsége növeli a település idegenforgalmi vonzerejét.
Szilvásvárad látnivalói közül kiemelkedő:
- a református Kerek templom, amelyet 1825 körül építettek klasszicista stílusban Pavolni Ferenc tervei
alapján.
- az Orbán-ház, amely a népi építészet szép hagyatéka, régi falusi porta. Belsejében ma múzeum működik,
amely a Bükk ősi- és jelenlegi növény-és állatvilágát, a hegység 300 millió éves történetét mutatja be.
- a ménistállót, ahol a tenyészmének megcsodálása mellett egy kis múzeumban megismerkedhetünk a
lipicai lovak történetével.
- kedvelt kirándulóhely a Szalajka-völgy, amely gyalogosan túraútvonalakon, hegyi kerékpárral, lóháton
vagy erdei kisvasúttal járható be. Az erdei kisvasutat 1908-ban Vessely Károly szilvásváradi földbirtokos
építette az uradalmához tartozó erdőterületek feltárása céljából.
- A Völgyben található Gloriett-tisztáson átvágva a Szalajka- patak vizének erősödő csobogására
figyelhetünk fel, amit követve jutunk el a Fátyol-vízeséshez. Ez a természeti látványosság a
karsztforrásokból eredő patakok vizéből mésztufa kiválasztásával keletkezett. A látvány a lezúduló víz
mennyiségétől függetlenül is megkapó.
- A völgyben lefelé haladva körbesétálhatunk az Erdei Szabadtéri Múzeumban, mely az erdei emberek
életét, a favágást, a faszén-és mészégetést, a vas- és üveggyártás alapjait mutatja be.

1

Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció, önkormányzati
rendeletek
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- A gyalogút mentén a pisztrángos tóban és a pisztrángtelepen sebes és szivárványos pisztrángokat
tenyésztenek.
- A halastavak után az Erdei Múzeum található, amely az erdészek, favágók és erdőművelők munkájával, az
erdő állatvilágával és a kisvasút történetével foglalkozik.
Szilvásvárad kiemelt turisztikai vonzerejéből adódóan számos szabadidős, kulturális és gasztronómiai
programnak, rendezvénynek ad otthont az év minden szakában.
Mindez jelentős többletfeladatot ró a település egészére, de különösképpen az Önkormányzatra az
infrastrukturális és egyéb fejlesztések megvalósítása érdekében.
Községünk gazdasági lehetőségeire is jellemző a település turisztikai jellegéből adódó szolgáltató ipar
túlsúlya: jelentős idegenforgalommal és vendéglátással foglalkozó vállalkozások száma.

Értékeink, küldetésünk
Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tevékenysége során érvényre juttassa az
esélyegyenlőség biztosítását minden egyes célcsoport, illetve minden egyes ember számára. Az
Önkormányzat mind kötelező, mind önként vállalt feladatai ellátása során - munkáltatói és
intézményfenntartói szerepkörben egyaránt - közszolgáltatásai útján, hatósági eljárásában gondoskodik
egyenlő bánásmód biztosításáról, a hátrányos helyzetű személyek esélyeinek kompenzálásáról.
Az Önkormányzat egyes projektjeinek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet
játsszanak, elősegítve ezzel a lakosság ilyen irányú szemléletváltását is, melynek eszközei szabályozás,
támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása, együttműködés kialakítása.

Célok
Községünk életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatig eltelt időszakban nem történtek olyan lényegi
változások történtek, melyek módosítják a helyzetfeltárást, a célcsoportokra és a vizsgálandó területekre
nézve.
Az eddig megfogalmazott célokban változás nem történt.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Szilvásvárad 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).
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.
Emellett 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.
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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.
Kiemelten fontos célnak tartjuk a közeljövőben az alábbi fejlesztéseket valamennyi esélyegyenlőségi
célcsoportot érintően:
a) a régi önkormányzati hivatal, községháza épületének felújítása, komplex akadálymentesítése egy
korszerű, jogszabályi feltételeknek mindenben megfelelő szociális, családsegítő és gyermekjóléti központ
kialakítása céljából,
b) járdák, utak, közterületek felújítása, építése.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
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 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.
a) A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti
jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és
önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési
önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett megalkotnia az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
szóló rendeletét.
b) A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a
jegyzőre átruházza. Önkormányzati rendeletünk kizárólag bizottságaira és a polgármesterre delegál
hatásköröket.
c) Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított
havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem
lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft).
(2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a
megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család esetén 150% (42.750.-Ft), illetve
egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül nevelő személy esetén 175 %
(49.875.-Ft).
Az önkormányzati rendelet (10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet) értelmében az abban
megfogalmazott feltételek szerint önkormányzati segély volt adható
- eseti segély,
- gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása,
- temetési segély,
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- rendkívüli segély formájában.
d) A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző
feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony
foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan
hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés
területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.
e) Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.
f)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben
átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március
1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a
járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit,
típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:
I. Aktív korúak ellátása
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban:
Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási
hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt
továbbítják a járási hivatalok részére.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként
változni fognak.
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a
támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.
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I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:
A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január
1. és 2015. február 28. között felülvizsgálja.
A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március 1-től
milyen ellátásra lesz jogosult.
Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a
személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek,
vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak
ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.

Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi
jövedelemhatár összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér
90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig
az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy
esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym.
92%-a: 26 220 Ft.)
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Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az
aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük
miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
II. Lakásfenntartási támogatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási
támogatást, a következőképpen alakul:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási
támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez.
III. Adósságkezelési szolgáltatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.

9

IV. Méltányossági közgyógyellátás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az
időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban
fennáll az alábbi esetekben:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások
viseléséhez.
V. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
VI. Önkormányzati segély
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás
lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
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A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február
28-áig kell megalkotnia.
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
szociális szolgáltatásokat érintő módosítások
 Az intézményi térítési díj szabályainak változása
 A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
 Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
 A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak
módosítása
 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
 Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
 Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
 Jogorvoslati rend pontosítása
 A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
 A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok
 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
 Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása
b) Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet módosításai
 A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.
30.) Korm. rendelet módosításai
 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításai
c) Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai



A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM
rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Önkormányzatunk a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi végrehajtási
szabályairól szóló 5/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete szerint
A rendelet értelmében az abban megfogalmazott feltételek szerint települési támogatás adható
a)
lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása (lakhatási támogatás),
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b)
gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó támogatás (gyógyszertámogatás),
c)
gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatás (gyermeknevelési támogatás),
d)
temetési segély,
e)
rendkívüli települési támogatás,
f)
krízistámogatás
formájában.
A helyi szabályozás célja, hogy biztosítsa a hátrányos helyzetű csoportok tagjai számára, hogy ugyanolyan
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint bárki más. Célunk továbbá, hogy a közösség részéről a
számukra nyújtott segítség természetes legyen, ezzel is előmozdítva, hogy másnak, de mégis
ugyanolyannak érezzék magunkat, mint embertársaik.

2. Stratégiai környezet bemutatása
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló
ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11
célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes
forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság
elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor
több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor
fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát
közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több
változásra számíthatunk.
Önkormányzatunk mindig nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati források kihasználására a
település, annak lakói, az ide látogató vendégek számára nyújtott ellátások és szolgáltatások fejlesztése
érdekében, így ezen lehetőségeket igyekszik az új pályázati rendszer keretei között is megtalálni és
megvalósítani.
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása

2014-2020 időszak Operatív programok:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

Terület és Településfejlesztési OP (TOP)

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

Koordinációs OP (KOP)

„Vidékfejlesztés, halászat” OP
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az esélyegyenlőségi program Önkormányzat alapdokumentumaival (Szervezeti- és Működési Szabályzat,
ágazati rendeletei) való folyamatos összhangja biztosított. A program az önkormányzati dokumentumok,
koncepciók alapulvételével készült, s annak végrehajtása sem nélkülözheti az egyes szabályzóknak való
megfelelést.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatai teljesítése során törekedik azok szakszerű,
gazdaságos, a pályázati lehetőségek teljes körű felhasználásával történő ellátására. Ennek gyakorlatban
bevált formája egyes feladatok társulás keretében történő biztosítása.
2015. december 31. napjáig Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás keretében
gondoskodunk a szociális étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról, az idősek nappali ellátásáról, a
családsegítő-szolgálatról, valamint a gyermekjóléti ellátásról. 2016. január 1. napjától az Önkormányzat új
társulás létrehozása mellett döntött, ugyanezen feladatok ellátása érdekében.
A társulás Szilvásvárad és Térsége Szociális Társulás, melynek székhelye: Szilvásvárad Község
Önkormányzata, a társulás tagjai pedig feladatom szerinti bontásban a következő települési
önkormányzatok:
a) családsegítés és gyermekjóléti szolgálat az új szabályoknak megfelelően, mint közös hivatalok székhely
szerinti települési önkormányzata: Szilvásvárad, Balaton;
b) házi segítségnyújtás: Szilvásvárad, Nagyvisnyó;
c) szociális étkeztetés: Szilvásvárad, Balaton, Bekölce, Mikófalva, Nagyvisnyó;
d) nappali ellátás: Szilvásvárad, Balaton, Bekölce, Mikófalva, Nagyvisnyó.
Az óvodai ellátást Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Óvodai Társulása által fenntartott Szilvásváradi
Manóvár Óvoda nevelési intézményen keresztül biztosítjuk.
Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös
önkormányzati hivatalt hoztunk létre Nagyvisnyó községgel.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
a) Lakónépesség
1. táblázat Lakónépesség száma az év végén

Fő

Változás

2007

1749

2008

1742

100%

2009

1719

99%

2010

1675

97%

2011

1660

99%

2012

1689

102%

2013

1640

97%

2014

1623

99%
(Forrás: TeIR - KSH)
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b) Állandó népesség
2. táblázat Állandó népesség (2014. december 31.)

fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

%

nők
837

férfiak
786

összesen
1623

nők
52%

férfiak
48%

72
18
456
66
208

92
19
485
54
122

164
37
941
120
330

44%
49%
48%
55%
63%

56%
51%
52%
45%
37%

(Forrás: TeIR – KSH)

c) Öregedési index
3. táblázat Öregedési index

2001
2008
2009
2010
2011
2012
2013

65 év feletti
0-14 éves
állandó
korú állandó Öregedési
lakosok száma
lakosok
index (%)
(fő)
száma (fő)
n.a.
n.a.
n.a.
322
191
168,6%
333
183
182,0%
342
181
189,0%
347
178
194,9%
324
167
194,0%
338
167
202,4%
(Forrás: TeIR – KSH)
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d) Belföldi vándorlások
4. táblázat Belföldi vándorlások (Forrás: TeIR - KSH)

2008
2009
2010
2011
2012
2013

állandó jellegű
odavándorlás
25
34
32
46
41
24

elvándorlás egyenleg
28
27
38
44
38
63

-3
7
-6
2
3
-39
(Forrás: TeIR – KSH)

e) Természetes szaporodás
5. táblázat Természetes szaporodás

2008

élve
születések
száma
14

természetes
halálozások
szaporodás
száma
(fő)
20
-6

2009

10

23

-13

2010

10

20

-10

2011

12

28

-16

2012

10

23

-13

2013

12

21

-9
(Forrás: TeIR – KSH)

A táblázatokat összevetve az alábbi megállapítások tehetők:
- a lakónépesség száma, ha nem is nagy arányban, de csökken, amely azonban évről-évre változó
nagyságú.
- esetenként éven belül, előfordul némi növekedés is, amely főleg a településre történő vándorlással
magyarázható.
- természetesen a lakónépesség csökkenése összefüggést mutat a halálozások viszonylag magas
számával, és a születések viszonylag alacsony számával.
- a lakónépességen belül a legnagyobb arányt a 18-54 éves korú népesség képviseli, s ezt a
korcsoportot követi a 64 év felettiek csoportja,
- az egyes korcsoportokon belül a nemek aránya kiegyenlített, ez alól 65 év felettiek korcsoportja a
kivétel,
- fentiekben leírt folyamatokat jól példázza az öregedési index növekedése is, miszerint egyre inkább
– ha nem is túl kiugróan – de növekedik a 100 fő 14 év alattiakra jutó 65 éven felüliek aránya.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Településünkön a roma lakosság létszáma nem számottevő, csupán 1-2 család az, amely ezen etnikai
csoportba sorolható. Természetesen önkormányzatunknak semmiféle nyilvántartása nincs ezekről az
emberekről, csupán azokat a személyeket tekintjük e csoportba tartozónak, akik maguk is e nemzetiséghez
tartozónak vallják magukat.
Általánosságban elmondható, hogy még ha fel is lelhető kapcsolat a roma nemzetiséghez tartozás és a
szegénység, mélyszegénység között, sajnos a nem roma nemzetiségű személyek, családok között is
előfordulnak szegénységben, mélyszegénységben élők.
„A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony
képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat a
lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és kirekesztéshez
vezet. (… ) A mélyszegénységből való kitörés rendkívül nehéz, mondhatni lehetetlen. A helyzetüket az is
rontja, hogy rendkívüli elszigeteltségben élnek mind társadalmilag, mind gazdaságilag.”2 A mélyszegénység
kapcsán hazánkban sokszor használt fogalom a létminimum, amelynek számított értékét minden évben a
KSH teszi közzé a háztartások fogyasztási értékének egy fogyasztási egységre jutó összege, amely így a
családok szerkezetétől függő érték.3
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy településünkön előfordulnak a létminimum alatt élő családok,
személyek, akik alacsony iskolázottságuk, munkanélküliségük, esetleg egészségügyi problémájuk (vagy ezek
kombinációja) miatt tartós és súlyos megélhetési zavarokkal küzdenek és saját erőből nem tudnak e
helyzetből kitörni, így társadalmilag, gazdaságilag elszigeteltségben élnek. Családjaik támogatására nem
számíthatnak, mert sokszor családjuk is hasonló helyzetben van, vagy megszakadtak e kapcsolataik.
Mindennek ellenére településen belüli elszigeteltségük, lakhatási szegregációjuk nem jellemző, még ha
esetenként akadnak is lakhatási gondjaik.
Önkormányzatunk a megélhetési problémák ellensúlyozására a Szociális törvényben és ennek
végrehajtására alkotott önkormányzati rendeletében biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokat
biztosít, évente legalább egy alkalommal élelmiszersegély osztást szervez, intézményeiben kedvezményes
vagy ingyenes étkezést szervez.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)

2
3

év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013

fő
603
694
586
578
565
557

fő
601
599
591
584
581
578

fő
1204
1293
1177
1162
1146
1135

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
nő
fő
52
56
49
50
54
29

%
8,6%
8,1%
8,4%
8,7%
9,6%
5,2%

férfi
fő
43
57
59
66
51
38

%
7,2%
9,5%
10,0%
11,3%
8,8%
6,6%

összesen
fő
95
113
108
116
105
67

%
7,9%
8,7%
9,2%
10,0%
9,2%
5,9%

Mélyszegénység. A társadalomkutatás alapjai, Lovász Gergely – Geográfus MSc I. évfolyam
Létmunimumértékek (1990- ): http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc011.html
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(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

fő

95

113

109

116

105

67

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

2
2,1%
13
13,7%
18
18,9%
11
11,6%
9
9,5%
13
13,7%
15
15,8%
9
9,5%
3
3,2%
2
2,1%

1
0,9%
19
16,8%
16
14,2%
16
14,2%
9
8,0%
12
10,6%
15
13,3%
12
10,6%
12
10,6%
1
0,9%

1
0,9%
16
14,7%
9
8,3%
12
11,0%
10
9,2%
17
15,6%
23
21,1%
10
9,2%
10
9,2%
1
0,9%

1
0,9%
16
13,8%
13
11,2%
10
8,6%
15
12,9%
13
11,2%
19
16,4%
18
15,5%
11
9,5%
0
0,0%

2
1,9%
20
19,0%
6
5,7%
9
8,6%
13
12,4%
15
14,3%
17
16,2%
9
8,6%
13
12,4%
1
1,0%

0
0%
6
9,0%
7
10,4%
8
11,9%
11
16,4%
7
10,4%
12
17,9%
7
10,4%
8
11,9%
1
1,5%

(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma számottevően nem emelkedik,
sőt 2012-2013 évek között nagyobb arányú csökkenést láthatunk. A nemek közötti arány is továbbra is
viszonylag állandó. A nyilvántartott álláskeresők aránya a megyei és országos átlag alatt marad.
3.2.3. táblázat Munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya

nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő
nő
52
56
49
50
54
29

férfi
43
57
59
66
51
38

fő
összesen
95
113
108
116
105
67

nő
30
31
23
28
19
11

férfi
15
25
29
42
18
17

%
összesen
45
56
52
70
37
28

Nő
57,7%
55,4%
46,9%
56,0%
35,2%
37,9%

férfi
34,9%
43,9%
49,2%
63,6%
35,3%
44,7%

összesen
47,4%
49,6%
48,1%
60,3%
35,2%
41,8%

(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

Az adatok alapján látható, hogy a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya az
elmúlt 5 év átlagában relatíve állandó, azonban elég magas arányuk a regisztrált munkanélküliek teljes
számához képest. Itt is megállapítható azonban az, hogy 2012-2013 között nagyobb arányú csökkenés
figyelhető meg a nyilvántartott munkanélküliek számában, amely feltehetően a 2012. és 2013.évi
közfoglalkoztatásnak is köszönhető.
3.2.4. táblázat Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként

18-29 évesek száma
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013

fő
131
128
133
130
125
122

fő
135
141
136
136
123
125

fő
266
269
269
266
248
247

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
fő
6
8
7
7
11
3

%
4,6%
6,3%
5,3%
5,4%
8,8%
2,5%

Férfi
fő
3
6
1
6
8
1

%
2,2%
4,3%
0,7%
4,4%
6,5%
0,-%

összesen
fő
9
14
8
13
19
4

%
3,4%
5,2%
3,0%
4,9%
7,7%
1,6%

(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

A táblázatból jól látható, hogy a 18-29 évesek számához viszonyítva ezen korcsoporton belüli nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma és aránya nem számottevő, bár arányuk korábban némi növekedést
mutatott.
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. táblázat Alacsonyan iskolázott népesség

év

15 éves és idősebb
lakosság száma
összesen
összesen

2001
2011

fő
1577
1511

nő

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma

férfi

fő
fő
807 770
791 720

összesen
fő
1370
1407

nő

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma

férfi

fő
fő
670 700
731 676

Összesen
fő
207
104

nő

%
13,1%
6,9%

fő
137
60

férfi

%
17,0%
7,6%

fő
70
44

%
9,1%
6,7%

(Forrás: TeIR – KSH Népszámlálás)

3.2.6. táblázat Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

nyilvántartott álláskeresők száma összesen

Fő
95
113
108
98
105
67

8
általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
1
1,1%
0
0,0%
2
1,9%
2
2,0%
4
3,8%
1
1,5%

8 általános
fő
22
29
27
1
21
13

%
23,2%
25,7%
25,0%
1,0%
20,0%
19,4%

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség
fő
%
72
75,8%
84
74,3%
79
73,1%
95
96,9%
80
76,2%
53
79,1%

(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)
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A táblázatokból kitűnik, hogy a 15 évesnél idősebb lakosság viszonylag magas aránya nem rendelkezik
általános iskolai végzettséggel, ennek nemek szerinti megoszlásában pedig a nők magasabb aránya
figyelhető meg. Ugyanakkor az is látható, hogy a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű munkanélküliek
száma és aránya elenyésző, a munkanélküliek főleg a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek közül
kerülnek ki, amely ellentmond az országosan ismert adatoknak.
c) közfoglalkoztatás
Önkormányzatunk minden lehetőséget megragad a különböző közmunkaprogramok lehetőségeinek
igénybevételére. Ezek ugyanis lehetőséget biztosítanak mindkét (munkáltatói és munkavállalói) oldal
számára, hogy állami támogatás igénybevételével:
- a munkanélküli személyek dolgozhatnak, keresetük magasabb, mint a pénzbeli támogatások
összege;
- az önkormányzati és állami feladatok ellátása megoldottá válhat.
A közmunkaprogramok támogatásának igénylése – a kérelem viszonylag egyszerű összeállítása ellenére –
azonban nehézkes, elhúzódó, illetve a programok tekintetében az értékteremtő munkák támogatása kap
elsődlegességet. Ezzel csak az a probléma, hogy – véleményünk szerint – az értékteremtő munka
fogalmába, a települések adottságait is figyelembe véve egyes települések között eltérő igények
tartozhatnak, amelyek nem minden esetben esnek bele a központilag értékteremtőnek minősített
közfoglalkoztatás kereteibe.
Elmondható továbbá, hogy a közfoglalkoztatás szervezése során jelentős problémát jelent a
munkanélküliek motiválatlansága, egyre gyakoribbá váló egészségügyi alkalmatlanságuk, az ellátás mellett
végzett bejelentés nélküli (ún. fekete) munkavégzés, a minimálbérhez képest alacsonyabb
közfoglalkoztatott bér, amelyet még súlyosbít a részmunkaidős foglalkoztatás. Ezen döntések befolyásolása
azonban önkormányzati hatásköreinket meghaladja.
Az önkormányzatok számára létező közmunkaprogramok között a START-mintaprogram, a hosszú és rövid
időtartamú közfoglalkoztatás formája ismert. Ezek közül a START és a hosszú időtartamú programok azok,
amelyek az utóbbi években gyakorlatilag működtek. Önkormányzatunk azonban az elmúlt évben
fokozatosan visszatért a hagyományos közfoglalkoztatási formához a fentiekben említett okok miatt.
3.2.9. táblázat Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevő
romák/cigányok
száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák aránya
az aktív korú roma/cigány
lakossághoz képest

2010

47

4%

5

n.a.

2011

44

4%

4

n.a.

2012

55

5%

4

n.a.

2013

21

3%

3
n.a.
(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Településünkön az idegenforgalomhoz kötődő vállalkozások magas száma főleg idényjelleggel jelent
lehetőséget a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyében. Községünkben ezek a vállalkozások
összességében, egyébként pedig az Önkormányzat, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, és az Egererdő
Erdészeti Zrt. jelenti a legnagyobb foglalkoztatót.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Községünkben a fiatalok munkaerőpiacra történő bekerülése nem jelent nagyobb gondot, mint általában
országosan, illetve mint általában más korosztály munkaerő-piaci elhelyezkedése. Ennek ellenére 2013.
évben első alkalommal Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az illetékes munkaügyi központhoz nyári
diákmunka elősegítése érdekében, amelynek keretében Önkormányzatunk a Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központ anyagi támogatásával 2013. július 1.- augusztus 31. közötti
időtartamban önkormányzati kötelező feladatok ellátásában való közreműködés érdekében a munkaügyi
központ által kiközvetített diákokat alkalmazott nyári diákmunka keretében. Még 2013. júniusban
benyújtott kérelmünk alapján 7 diák alkalmazása kezdődött meg 2013. július 1. napjától. A diákok
adminisztratív, turisztikai információs, parkolóőri kisegítői, továbbá gyermekfelügyelettel kapcsolatos
feladatok ellátását biztosították. Akkor kísérleti jelleggel vágtunk bele a diákmunka szervezésébe, szem
előtt tartva azt is, hogy a támogatás megítélése a megyei igényektől és a rendelkezésre álló forrásoktól is
függ. Így ezt is figyelembe véve, a későbbi években (2014., 2015.) is megpróbáltuk szélesebb körben
bevonni az érdeklődő diákokat.
Helyhatóságunk például a 2013. nyári diákmunka keretében 2 fő diákot alkalmazott nyári napközis tábor
biztosítására, elsősorban alsó tagozatos (ezen belül is 1-3. osztályos) gyermekek részére, akik szüleinek
munkavégzése miatt gondot jelent a gyermek nyári napközbeni felügyelete. A tábor keretében július és
augusztus hónapokban, hétköznap 8.00-15.00-ig gondoskodtunk a gyermekek felügyeletéről. Ez azonban a
jelentkezőkre nézve nem jelentett kötelezettséget, akár egy hétre is szívesen láttuk a közösséget kedvelő
csemetéket. A „tábor” keretében napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) az önkormányzat konyháján
biztosított volt, az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díj ellenében. A gyermekek
korosztályuknak megfelelően játékosan (társasjáték, sport) tölthették el idejüket, de lehetőségük volt
Szilvásvárad nevezetességeinek megtekintésére, vagy akár könyvtárlátogatásra is.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Önkormányzatunk 2015. december 31. napjáig a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ családsegítő szolgálata útján gondoskodik arról, hogy a munkanélküliek a munkaerő-piaci
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeiről értesüljenek. A társulás 2016.január 1. napjától új keretek
között működik tovább, a 2.2. pontban ismertetettek szerint.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Saját fenntartású intézményeinkben – tekintettel arra, hogy közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony
keretében jogszabályban előírt képesítési követelmények szerint történik az alkalmazás – elsősorban
képesítési követelményeknek megfelelő alkalmazottak kerülnek kiválasztásra.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön ilyen jellegű probléma felmerüléséről, hatósági vagy bírósági eljárásról nem tudunk.
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3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
3.3.1. táblázat Álláskeresési segélyben részesülők száma

év
2008
2009
2010
2011
2012
2013

15-64 év
közötti
lakónépesség
száma
1204
1293
1177
1162
1146
n.a.

segélyben
részesülők fő

segélyben
részesülők %

8
15
17
1
2
n.a.

0,7%
1,2%
1,4%
0,1%
0,2%
n.a.
(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

3.3.2. táblázat Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

nyilvántartott
álláskeresők
száma

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

álláskeresési járadékra
jogosultak

fő

fő

%

95
113
108
142
111
n.a.

24
31
25
24
12
n.a.

25,3%
27,4%
23,1%
16,9%
10,8%
n.a.
(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

3.3.3. táblázat Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
rendszeres szociális
segélyben részesülők
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési
támogatás)

fő

15-64 évesek %ában

fő

47
22
14
18
9
13

3,9
1,7
1,18
1,54
0,78
1,14

n.a.
30
25
50
48
31

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

n.a.
26,5
22,9
43,1
45,7
46,2

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3
0

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

0
0
0
0
0
0

(Forrás: TeIR – Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

23

Az első táblázatból kitűnik, hogy a segélyben részesülők aránya nem számottevő, azonban ez a gazdasági
válság évében illetve azt követő évben mutat kiugrást.
Az álláskeresési segélyben részesülők száma és aránya a nyilvántartott álláskeresők számával és arányával
szemben ellenkező tendenciát mutat, ami annak is köszönhető, hogy a nyilvántartott álláskeresők
összetétele, illetve rendszerbeli ki- és bekerülésük, továbbá jogosultsági feltételeik is változó.

3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
a) bérlakás-állomány
Településünk lakásállománya megfelelő mind mennyiségben, mind minőségben. Természetesen az
önkormányzati bérlakások – amelyek elsősorban önkormányzati dolgozók, közszolgáltató, állami szervek,
egészségügyi szervek dolgozói számára nyújt lakhatási lehetőséget – részben felújításra, korszerűsítésre
szorulnak, de állapotuk szerint megfelelő lakhatási körülményeket biztosítanak.
b) szociális lakhatás
Településünkön szociális bérlakás nem található.
3.4.1. táblázat Lakásállomány

év

összes
lakásállomány (db)

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

egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

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

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008

745

0

6

0

0

0

0

0

2009

743

0

6

0

0

0

0

0

2010

745

0

6

0

0

0

0

0

2011

748

0

6

0

0

0

0

0

2012

n.a.

n.a.

6

0

0

0

0

0

(Forrás: TeIR – KSH)

Önkormányzatunk számottevő bérlakás-állománnyal nem rendelkezik, a meglévő lakásállomány pedig főleg
jelenlegi és régi önkormányzati vagy állami alkalmazottak lakhatását segítik elő.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Településünkön egyéb lakáscélra használt lakáscélú ingatlan nem található.
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d) lakhatást segítő támogatások
3.4.3. táblázat Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma

év

lakásfenntartási
támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban
részesülők száma

2008

27

0

2009

22

0

2010

36

0

2011

59

0

2012

74

0

2013

92

0
(Forrás: TeIR – KSH)

A lakásfenntartási támogatás a szociális törvényben történő bevezetésekor lassú növekedést mutatott, az
egyes energia-ártámogatási rendszerek (gáz-ártámogatás) megszüntetése után azonban a megállapított
támogatások szám jelentősen megnövekedett és fokozatos növekedést mutat. 2015. márciusában pedig a
segélyezési rendszer teljes átalakuláson ment keresztül, ennek azonban pozitív vagy hatásai, illetve
esetleges hiányosságai csak a későbbiekben jelentkeznek majd.

e) eladósodottság
Településünkön a lakosság eladósodottsága nem jellemző általánosan, persze akadnak olyan családok,
amelyek munkanélküliség, egészszügyi problémák, hitel-felvételek miatt anyagi gondokkal küzdenek,
jövedelmeik beosztása kellő körültekintést igényel.
f) lakhatás egyéb jellemzői
Külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő ingatlanok elsősorban üdülési és gazdasági célokat
szolgálnak.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Településünkön telepek, szegregátumok nincsenek.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Településünkön 2 vegyes háziorvosi körzet, 1 fogorvosi körzet, egy védőnői körzet működik, amelyek közül
a háziorvosok, fogorvos vállalkozási formában tevékenykednek, a védőnő az Önkormányzat alkalmazásában
áll. A rendelők fenntartását (közüzemi díjak) jelenleg az Önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.
Az Önkormányzat támogatásával és szervezésében gondoskodunk heti egy alkalommal a háziorvosi
körzetekben levett vér egri Markoth Ferenc Kórház és Rendelőintézetének Központi Laboratóriumába
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történő szállításáról, ahonnan a vizsgálat eredményét a háziorvosok részére elektronikusan küldik meg.
Egyes szakorvosi rendelések (szemészet, nőgyógyászat, neurológia, ortopédia, reumatológia, foglalkozásegészségügyi ellátás) elérhetőek Bélapátfalva városban.
Az orvosi ügyelet 2012. december 31. napjáig Bélapátfalván működött az egykori kistérségi települések
társulásában, de a kistérség megszüntetésével a társult orvosi ügyeletet is megszüntettük. Jelenleg az
orvosi ügyeleti ellátást az egri székhelyű Agria-Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött
megállapodás alapján biztosítjuk.
3.6.2. táblázat Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma

év

közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma

2008

61

2009
2010
2011
2012
2013

69
63
60
53
48
(Forrás: TeIR – KSH)

3.6.3. táblázat Ápolási díjban részesítettek száma

év

ápolási díjban részesítettek
száma

2008

4

2009
2010
2011
2012
2013

6
6
8
15
10
(Forrás: TeIR – KSH)

A táblázatokból kitűnik, hogy a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma nem mutat nagy szórást,
a jogosultak köre viszonylag állandó.
Az ápolási díjban részesülők számának jelentős változása pedig nem feltétlenül az ápolt személyek
számának növekedésével függ össze, hanem inkább az ápoló személyek státuszával van összefüggésben,
tekintettel arra, hogy az ápolási díjban részesülő személy biztosított jogviszonnyal rendelkezik és annak
időtartama szolgálati időnek minősül.
c) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
Községünkben az egészségügy szereplői (házorvosok, védőnő, egyes szakrendelők) eseti jelleggel
szerveznek prevenciós és szűrőprogramokat. Természetesen a koragyermekkori és gyermekkori kötelező
szűrések szervezetten, az előírt életkorokban megtörténnek, amelyről a szülők, a nevelési és oktatási
intézmények, illetve az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó háziorvos, fogorvos és védőnő együttesen
gondoskodnak.
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz az óvodás és általános iskolás gyermekek utazó pedagógusok
alkalmazásával férnek hozzá. Az ettől idősebb korosztály – legyen az akár fiatal, akár felnőtt, akár idős –,
továbbá a speciális szakértelmet igénylő ellátásokhoz való hozzáférés kizárólag egyénileg megoldott.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés, továbbá szociális étkeztetés szervezése során az
egészségügyi szakmai ajánlások betartását szem előtt tartjuk.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Településünkön működő Szilvásváradi Sportegyesület számos szakosztályt foglal magába (autós, sí- és
snowboard, tenisz, íjász, kerékpár), amely biztosítja az érdeklődők számára a sportolási lehetőséget. Ezen
felül községünkben nagy hagyományai vannak az egyes lovassportoknak, különösen a lovastorna és
fogathajtó szakágnak.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
2015. december 31. napjáig a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás keretében
gondoskodunk a szociális étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról, az idősek nappali ellátásáról, a
családsegítő-szolgálatról, valamint a gyermekjóléti ellátásról. A társulás 2016.január 1. napjától új keretek
között működik tovább, a 2.2. pontban ismertetettek szerint.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Településünkön ilyen jellegű probléma felmerüléséről, hatósági vagy bírósági eljárásról nem tudunk.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
- az Önkormányzat, az Idegenforgalmi Egyesület, egyéb szereplők által szervezett kulturális, gasztronómiai
és sportprogramok,
- Iskolai és óvodai rendezvények,
- Idősek Napja
- Könyvtár
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A közösségi együttélés során konfliktusok – sem etnikai, sem egyéb jellegűek – nem jellemzőek.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Önkormányzatunk közvetlen (pénzbeli) és közvetett (kedvezmények, mentességek) anyagi támogatásokkal
igyekszik támogatni mind a gyermekeket, gyermekes családokat, mind az idősebb korosztályt. Évente
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legalább egy alkalommal élelmiszersegély programban vesz részt Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából.
Az önkéntes munka elsősorban a közösségi programok szervezésében jellemző.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat, egyáltalán nemzetiségi önkormányzat, nem működik.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség

munkahelyteremtés vállalkozók bevonásával,
közmunkaprogramok
szűrőbuszok, prevenciós programok, egészségterv
készítése, felvilágosítás
tájékoztató fórumok szervezése

egészségügy
eladósodás
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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) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
4.1.1. táblázat Védelembe vett és veszélyeztetett 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

0
0
2

0
0
1

0
0
2

2011

1

1

1

2012
2013

1
0

1
0

1
0
(Forrás: TeIR – KSH)

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből tartósan
beteg fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

73

3

1

0

0

2009

54

3

1

0

1

2010

86

3

1

0

1

2011

95

3

1

0

0

2012

82

3

1

0

0

2013

67

3

0

0

1
(Forrás: TeIR – KSH)

A táblázatokból kitűnik, hogy településünkön a védelembe vett gyermekek száma egyáltalán nem
számottevő, amely persze nem jelenti azt, hogy nincs olyan problémával küzdő család, amely
gyermekvédelmi intézkedést igényelne, de ezeket a problémákat jórészt alapellátás keretében kezelni
tudjuk a gyermekjóléti szolgálat segítségével.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma is átlagosnak mondható, amelynek
növekedése sem számottevő.
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Gyermekek jogán járó helyi juttatások:
- kedvezményes gyermekétkeztetés,
- óvodáztatási támogatás,
- tankönyvtámogatás.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az Önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelés és ehhez, valamint az általános iskolai oktatáshoz
kapcsolódó gyermekétkeztetés biztosításáról. A gyermekvédelmi törvény alapján, az abban foglalt
feltételek szerint biztosítjuk a rászorulók részére a kedvezményes és ingyenes gyermekétkeztetést. Az
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága ezen felül – az intézményvezetők javaslata alapján –
különös méltánylást érdemlő körülmények miatt további kedvezményt állapíthat meg a térítési díjak
megfizetése során.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Településünkön nem magyar állampolgár gyermek nem él.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Településünkön szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2008

1

54

2009

1

54

2010

1

47

2011

1

47

2012
2013

1
1

47
41
(Forrás: TeIR – KSH)

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Községünkben külön házi gyermekorvosi praxis nem működik. A gyermekek alapvető orvosi ellátása vegyes
(felnőtt- gyermek) háziorvosi körzetekben történik.
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
Településünkön egy - önkormányzati társulás keretében fenntartott – óvoda működik. Az óvodában
gyógypedagógiai csoport nincs, de utazó-pedagógusok alkalmazásával biztosítjuk a sajátos nevelési igényű,
a logopédiai ellátást igénylő gyermekek gondozását.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek

3

Óvodai férőhelyek száma

50

Óvodai csoportok száma

2
7.00-17.00

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

kb. 2 hét

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek

Fő

Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma

4

0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

4

0

Gyógypedagógusok létszáma

2

0

Dajka/gondozónő

2

0

Kisegítő személyzet

1

0

(Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok)

d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátás biztosításáról társulás keretében fenntartott gyermekjóléti szolgálat útján
gondoskodunk. A jelzőrendszer tagjai továbbá az önkormányzati alkalmazásban lévő védőnő, az iskolai és
óvodai gyermekvédelmi referens. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése megfelelőnek mondható.
Bölcsődei ellátás a szomszédos Bélapátfalva városban elérhető. A családi napközi, a családi
gyermekfelügyelet illetve házi gyermekfelügyelet – mint alternatív lehetőségek –nem elterjedt szolgáltatási
formák településünkön.
e) gyermekvédelem
A hatályos gyermekvédelmi jogszabályok alapján a gyermekvédelmi feladat – és hatásköröket a települési
önkormányzat és a járási hivatal látja el a jogszabályban meghatározott eszközök, intézmények, pénzbeli és
nem pénzbeli, alap- és szakellátások igénybevételével.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Településünkön a már korábban említett Sportegyesület szakosztályai, a lovassportok, a természetikörnyezeti adottságok, valamint az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozások kínálnak sportolási
lehetőséget. Óvodánkban és iskolánkban minden nevelési, illetve tanévben szervezett úszásoktatásban
vehetnek részt az érdeklődő gyermekek. A nyári szünidő elején az iskola az önkormányzat tulajdonában
lévő Balaton parti üdülőben szervez kedvezményes nyári táborozást az iskolás gyermekek részére.
Igényként merült fel a – főként az alsó tagozatos – gyermekek nyári szünidei felügyeletének biztosítása,
amelyről az Önkormányzat először 2013-ban gondoskodott nyári diákmunka keretében.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekvédelmi törvény alapján, az abban foglalt feltételek szerint biztosítjuk a rászorulók részére a
kedvezményes és ingyenes gyermekétkeztetést. Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága ezen
felül – az intézményvezetők javaslata alapján – különös méltánylást érdemlő körülmények miatt további
kedvezményt állapíthat meg a térítési díjak megfizetése során. Hétvégi és szünidei gyermekétkeztetés nincs
településünkön.
Tankönyvtámogatást a mindenkor hatályos jogszabályok alapján biztosítjuk, de az Önkormányzat a
jogszabályban biztosított kedvezményeken felül kiegészítésként minden évben külön pénzbeli támogatással
is hozzájárul a településen élő gyermekek, diákok tanévkezdéséhez.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Településünkön ilyen jellegű probléma felmerüléséről, hatósági vagy bírósági eljárásról nem tudunk.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
Fenti pontokban részletezett juttatásokon túlmenően az Önkormányzat részt vesz a Bursa Hungarica és az
Arany János Tehetséggondozó ösztöndíjprogramban, amelynek keretében a diákok részére anyagi
támogatást biztosít.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14. pontja értelmében hátrányos helyzetű gyermek,
tanuló:
az, aki családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát a jegyző megállapította;
e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes
felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a
gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű
az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
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A fogalom a Gyvt. 2013. szeptember 1. napján hatályba lépő módosítása folytán megváltozott. A hatályos
szabályom szerint:
1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények
között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2014. októberi adatszolgáltatás alapján:
Településen élő összes hátrányos helyzetű gyermekek / tanulók száma:
4 fő
Településen élő összes halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek / tanulók száma:
9 fő
Óvodás korú hátrányos helyzetű gyermekek száma:
1 fő
Óvodás korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:
0 fő
Alapfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló hátrányos helyzetű tanulók száma:
2 fő
Alapfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:
5 fő
Középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló hátrányos helyzetű tanulók száma:
1 fő
Középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 4 fő
(Forrás: önkormányzati adatok)
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4.4.3. Óvodai nevelés adatai

év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

óvodai feladatellátási helyek
száma

óvodába beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

35

2

50

1

40

0

2009

44

2

50

1

43

0

2010

44

2

50

1

49

0

2011

57

2

50

1

59

0

2012

54

2

50

1

63

0

2013

54

2

50

1

49

0

(Forrás: TeIR-KSH, önkormányzati adatok)
4.4.7. Általános iskolában tanulók száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók
száma

általános
iskolások száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

80

124

204

26

12,7%

2011/2012

80

103

183

30

16,4%

2012/2013

85

107

192

27

14,1%

2013/2014

92

98

190

0

0

tanév

napközis tanulók száma

(Forrás: TeIR-KSH, önkormányzati adatok)
4.4.8. Általános iskola adatai

általános iskolai osztályok száma

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

tanév
1-4
5-8
évfolyamon évfolyamon

általános iskolai
feladat-ellátási
helyek száma

összesen

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

db

2010/2011

4

5

9

0

0

0

1

2011/2012

4

5

9

0

0

0

1

2012/2013

4

5

9

0

0

0

1

2013/2014

5

4

9

0

0

0

1

(Forrás: TeIR- KSH, önkormányzati adatok)
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4.4.12. A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

tanév

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

fő

%

2010/2011

30

100

2011/2012

39

100

2012/2013

35

100

2013/2014

36

100
(Forrás: TeIR- KSH)

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Mind az óvodában, mind az iskolában a szakembert igénylő egyéni fejlesztések (gyógypedagógus,
logopédus, fejlesztőpedagógus) utazó pedagógusok alkalmazásával történik.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek ellátása mind az óvoda, mind az iskola esetében
integráltan történik.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Az általános iskolában a tanulók eredményességének egyik mutatószáma a versenyeken való részvételek,
illetve annak eredményei, továbbá az egyes kompetenciamérési adatok, továbbtanulási mutatók.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Iskolánkban több éves gyakorlat a HH/HHH gyermekek nevelésére, oktatására fordítható külön pályázati
keret, az un. IPR támogatás felhasználása, amelynek keretében a gyermekek külön fejlesztő, felzárkóztató
foglalkozásokon, számukra szervezett programokon (pl. színházlátogatás, síelés) vehetnek részt, valamint
taneszközöket, ruhákat kapnak.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

szünidei gyermekfelügyelet hiánya

nyári napközi szervezése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

601
599
591
584
581
578

603
694
586
578
565
557

558
542
532
518
530
550

551
638
537
528
511
519

43
57
59
66
51
28

52
56
49
50
54
38

(Forrás: TeIR- KSH)

A nők munkanélküliségi és foglalkoztatottsági adatai nem mondható rosszabbnak a férfiakétól. A két
csoport között számottevő különbség nincs, arányuk kiegyenlített.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
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 gyermekek helyzetelemzésénél kitértünk e kérdések elemzésére is.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

54

54

2009
2010
2011
2012
2013

1
1
1
1
1

54
47
47
47
41

54
47
47
47
41
(Forrás: önkormányzati adatok)

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Önkormányzatunk képviselő-testületében a nők és férfiak aránya kiegyenlített, intézményeinkben pedig a
női alkalmazottak aránya magasabb a férfiakénál. (2014. évi adatok)
Intézmény megnevezése
Szilvásvárad Község Önkormányzata
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal
Szilvásváradi Manóvár Óvoda
Képviselő-testület

Férfiak (fő)
3
2
0
5

Nők (fő)
8
8
10
1
(Forrás: önkormányzati adatok)
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Nincs ilyen jellegű információ, adat.

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

fejlesztési lehetőségek

elhelyezkedési nehézségek, munkalehetőségek
hiánya

bölcsődék, családi napközik, továbbképzés,
átképzés, munkahelyteremtés, családbarát
munkahelyek kialakítása
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Állandó népesség kor és nemek szerinti megoszlása
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

%

nők
837

férfiak
786

összesen
1623

nők
52%

férfiak
48%

72
18
456
66
208

92
19
485
54
122

164
37
941
120
330

44%
49%
48%
55%
63%

56%
51%
52%
45%
37%

(Forrás: TeIR- KSH)

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

év

nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak száma ellátásban részesülő nők száma

összes nyugdíjas

2008
2009
2010

263
256
247

378
367
356

641
623
603

2011
2012

237
228

353
343

590
571

2013

212

333

545
(Forrás: TeIR- KSH)
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek egészségi állapota nem mondható rosszabbnak a más településen élő hasonló korosztályú
idősekétől. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük a helyben biztosított intézmények
révén és a tömegközlekedéssel megközelíthető járás- és megyeszékhelyen biztosított.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Évente egy alkalommal az Idősek Estjén igyekszünk egy kis vidámságot, kikapcsolódást vinni az idősek
életébe, de ez esetben is azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor is nehéz őket kimozdítani otthonaikból.
Egyéb kulturális események, amelyek a településen megrendezésre kerülnek, mindenki számára elérhető.
Az önkormányzat igény esetén a tulajdonában álló busz és mikrobusz rendelkezésre bocsátásával biztosítja
a programokon való részvételt.
c) idősek informatikai jártassága
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Településünkön az idősek ellátásának intézményi formái a következőek:
- idősek nappali ellátása,
- házi segítségnyújtás,
- szociális étkeztetés.
A három ellátás közül a szociális étkeztetés a legelterjedtebb, amely azonban többször átfedésben jelenik
meg a házi segítségnyújtás igénybevételével. Az utóbbi időben mindegyik ellátási forma iránt megnőtt az
érdeklődés, ugyanakkor – bár a létszám nem változik számottevően - az idősek nappali ellátásában
részesülő idősek bevonása jelenti a legnagyobb kihívást.
Községünkben egy idős embereket tömörítő civil szerveződés működik, a Szivárvány Énekkar, amelynek
működését anyagilag és erkölcsileg is támogatja önkormányzatunk. A 16 főt magában foglaló egylet számos
eseményen – akár Szilvásváradon, akár más településen – megörvendezteti a nézőket népdalokból álló
műsorával.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

elmagányosodás

intézményhálózat fejlesztése, programok
szervezése pl. Idősek Napja, idősek informatikai
jártasságának felmérése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása során, mint általában az esélyegyenlőség területén, a
kiemelt szereppel bír a társadalmi a szemléletformálás. Komoly kihívás és felelősség hárul a döntéshozókra,
végrehajtókra: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a fogy emberek integrációja mindannyiunk
feladata, és bár jelentős anyagi forrásokat emészt fel, nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű
hozzáférés nem csak nem csak liftek, rámpák, hangos térkép alkalmazását jelentik, hanem azt a szemléletet
is, hogy a fogyatékos embert egyenjogúnak, egyenrangúnak tekintik. Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik
eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert. Ma már
valamennyi fogyatékos csoporthoz tartozó ember, azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az
értelmi fogyatékos, az autista, s a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek speciális szükségleteinek
figyelembe vételét kell a komplex akadálymenetesítés, az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt
érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást
a fogyatékos személyek egyenlő eséllyel igénybe vehessenek. Nem épületek akadálymentesítéséről, hanem
a közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely magában foglalja az épületek komplex
akadálymentesítését, de annál jóval több. E követelmény az elmúlt időszakban beépítésre került a nem
kifejezetten akadálymentesítési célú pályázatokban is, hogy a különböző. közszolgáltatást nyújtó szervek
vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A
fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedté váljon a
Mainstreaming területe. Az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem
egyetlen feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a
saját területén mindenkinek a maga feladat és felelőssége. Ugyancsak elengedhetetlen, hogy
alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere, amelynek lényege, hogy a használati
tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a
létrejöttekor eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, hogy azért ne kelljen
jelentős idő, energia és pénz ráfordításával utólag akadálymentesíteni.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Önkormányzatunk több éve általános gyakorlata szerint folyamatosan alkalmaz megváltozott
munkaképességű, rehabilitálható személyeket (1- 2 fő).
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs ilyen jellegű információ, adat.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Településünkön fogyatékkal élők önálló életvitelét támogató helyi intézmény nincs.
Az Országgyűlés 2011 júliusában elfogadta az 1257/2011. (VII.21.) Kormányhatározatot a fogyatékos
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. Ezzel a határozattal a Kormány megtette a döntő
lépést a fogyatékos embereket ellátó szociális rendszer teljes átalakítására. A stratégia célja a kisebb
létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatást kínáló, az öngondoskodásra
fejlesztő szolgáltatási rendszer létrehozása.
Ezen célok elérése érdekében a Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete
pályázatot nyújtott be, amely pozitív támogatásban részesült. Így uniós forrásból lehetővé vált az otthon
150 ellátottjának lakásokba, lakóotthonokba történő kitagolása, elhelyezése. A projekt során a környező
településeken (Mónosbél, Bükkszentmárton, Szilvásvárad, Nagyvisnyó) összesen 15 ingatlan került
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megvásárlásra, felújításra, átalakításra. Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a bélapátfalvi
intézmény dolgozói és lakói felkészítésen, képzésen, tanácsadáson vesznek részt a kiváltással járó
változások kezelésére. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten támogatja a tervek megvalósulását.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Nem állnak rendelkezésre pontos információk.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Akadálymentesítés a településen nem teljes. A közintézményeket, beleértve az új községházát is,
Önkormányzat pályázati és saját forrásokból akadálymentesítette, amely az épületek komplex
akadálymentesítését foglalta magába.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség nem megoldott településünkön.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Az önkormányzati intézményeken egyéb szolgáltató egységek (pl. boltok, éttermek, gyógyszertár,
szálláshelyek, továbbá egyéb munkahelyek részben akadálymentesítettek.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Az elmúlt években jelentős anyagi forrást fordított a községben lévő utak, járdák felújítására, amely célja
nem elsősorban az akadálymentesítés volt, de ezt is eredményezte. Az elmúlt évben megvalósult a
helyhatóság tulajdonában álló parkok felújítása is. Célunk az egységes és rendezett településkép kialakítása,
látványelemek kihelyezése, az idegenforgalmi vonzerő növelése, természetesen az akadálymentesítéssel
együtt.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Kifejezetten fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatásokról nem tudunk.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete ellátottainak kitagolása során az
egészségügyi szempontból munkára képesek foglalkoztatása.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

fejlesztési lehetőségek hiánya

fogyatékos személyek fejlesztését, ápolását,
gondozását segítő programok kialakítása
épületek, utcák, terek komplex akadálymentesítése,
pályázati lehetőségek

akadálymentesítés

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.)
Önkormányzatunk nagyon szoros kapcsolatot ápol a helyi egyházakkal, és civil szervezetekkel. Az
együttműködés fő vezérvonala az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás, valamint egyes
események, programok szervezésében való közreműködés, az alkalmazottak aktív önkéntes munkája.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Önkormányzatunk együttműködése példaértékűnek mondható a
- Református Egyházzal,
- Római Katolikus Egyházzal,
- Szilvásváradi Idegenforgalmi Egyesülettel,
- Szilvásváradi Polgárőr Egyesülettel,
- Szilvásváradi Tűzoltó Egyesülettel,
- Szivárvány Énekkarral.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatai teljesítése során törekedik azok szakszerű,
gazdaságos, a pályázati lehetőségek teljes körű felhasználásával történő ellátására. Ennek gyakorlatban
bevált formája egyes feladatok társulás keretében történő biztosítása.
2015. december 31. napjáig a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás keretében
gondoskodunk a szociális étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról, az idősek nappali ellátásáról, a
családsegítő-szolgálatról, valamint a gyermekjóléti ellátásról. 2016. január 1. napjától az Önkormányzat új
társulás létrehozása mellett döntött, ugyanezen feladatok ellátása érdekében.
Az óvodai ellátást Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Óvodai Társulása által fenntartott Szilvásváradi
Manóvár Óvoda nevelési intézményen keresztül biztosítjuk.
Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös
önkormányzati hivatal hoztunk létre Nagyvisnyó községgel.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nemzetiségi Önkormányzat településünkön nem működik.
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az egyes civil szervezetek esélyegyenlőségi tevékenysége nem ismert.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában
Nincs ilyen jellegű információ, adat.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
Községünkben, annak viszonylag kistelepülési volta miatt, az egyes problémák beazonosítása, az érintettek
bevonása gyakorlatilag a mindennapi élet és munkavégzés során megoldott, tekintettel arra, hogy a
lakossággal és egyéb partnerekkel igyekszünk közvetlen, legtöbbször informális kapcsolat kialakítására.
Az elfogadott helyi esélyegyenlőségi program a www.szilvasvarad.hu oldalon közzétételre kerül.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei

Az intézkedési területek részletes kifejtése (új intézkedések esetén)
Intézkedés címe:

Idősek informatikai jártasságának felmérése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Önkormányzatunk nem rendelkezik információval az idősek informatikai
jártasságát illetően

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

Adatgyűjtés megszervezése
Javaslat kidolgozás, igények felmérése

Adatgyűjtés szociális intézményünk bevonásával

Résztvevők és
felelős

szociális szolgáltató központ

Partnerek

civil szervezetek, helyi vállalkozások bevonása

Határidő(k) pontokba
szedve

Adatgyűjtés megszervezése : 2016.12.31.
Javaslat kidolgozása: 2017.12.31.

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

önkormányzati adatok

Pályázati lehetőségek hiánya
Anyagi lehetőségek szűkössége
vonatkozásában
pályázati források
Szükséges erőforrások
humánforrás

az

informatikai

eszközök

beszerzése
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Az intézkedési tervek megvalósulásának jelenlegi helyzete
1. Mélyszegénységben élő személyek egészségügyi helyzetének javítása
Önkormányzatunkkal szerződésben lévő háziorvosok működésük során folyamatosan biztosítják a lakosság
részére a különböző betegségek szűrésének lehetőségét. Az Önkormányzat alkalmazásában álló védőnő
központi pályázati forrás terhére sikeresen elvégezte a nők méhnyakrák szűréséhez szükséges tanfolyamot,
amely projekt keretében már végzett szűréseket. Jelenleg folyamatban van az önkormányzat működési
engedélyének módosítása, hogy e tevékenység folyamatosan végezhető legyen.
A családsegítő szolgálat minden évben szakorvos meghívásával szükség szerint lehetőséget teremtett a
közgyógyellátással rendelkezők részére egyedi ortopéd cipők beszerzéséhez. Az intézkedések részbeni
megvalósulása miatt az intézkedési tervekben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.
2. Mélyszegénységben élő személyek eladósodásának megakadályozása
A Családsegítő szolgálat külső szakértő (Egyenlő Bánásmód Hatóság, ügyvéd) bevonásával folyamatosan
biztosította a banki károsultak, egyéb érintett személyek részére ügyeik intézése során szükséges
információk átadását, ezen felül közszolgáltatókkal fórumot szervezett a közüzemi díjak fizetése, tartozások
kiegyenlítése érdekében, védendő fogyasztók nyilvántartásba vételével kapcsolatban. Az intézkedések
részbeni megvalósulása miatt az intézkedési tervekben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.
3. Mélyszegénységben élő személyek munkaerőpiaci integrációjának javítása
A Családsegítő szolgálat szintén külső szakértő bevonásával évente 2 alkalommal szervezett munkanélküliek
számára olyan csoportos megbeszéléseket, foglalkozásokat és tájékoztató fórumokat, amelyek a különböző
álláskeresési technikák segítségével a munkaerőpiacon való elhelyezkedést hivatott elősegíteni.
Önkormányzatunk 2014 és 2015 évben is folyamatosan gondoskodott a különböző közfoglalkoztatási
programokban való részvétel keretében elsősorban foglalkoztatás-helyettesítő támogatásban részesülő
személyek foglalkoztatásáról. 2014. évben például 20 fő START mintaprogram, 9 fő hagyományos
közfoglalkoztatás keretében került alkalmazásra. 2015. évben a START mintaprogramban már sajnos nem
vehettünk részt, mivel annak különböző projektelemeire nem nyújthattunk be támogatási igényt, azonban
a hagyományos közfoglalkoztatás keretében 18 fő közfoglalkoztatott alkalmazása folyamatos. Az
intézkedések részbeni megvalósulása miatt az intézkedési tervekben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

4. A gyermekek felügyeletének megoldása az óvodai és iskolai szünetek alatt
2013. évben első alkalommal Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az illetékes munkaügyi központhoz
nyári diákmunka elősegítése érdekében, amelynek keretében Önkormányzatunk a Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központ anyagi támogatásával 2013. július 1.augusztus 31. közötti időtartamban önkormányzati kötelező feladatok ellátásában való közreműködés
érdekében a munkaügyi központ által kiközvetített diákokat alkalmazott nyári diákmunka keretében. Még
2013. júniusban benyújtott kérelmünk alapján 7 diák alkalmazása kezdődött meg 2013. július 1. napjától. A
diákok adminisztratív, turisztikai információs, parkolóőri kisegítői, továbbá gyermekfelügyelettel
kapcsolatos feladatok ellátását biztosították. Akkor kísérleti jelleggel vágtunk bele a diákmunka
szervezésébe, szem előtt tartva azt is, hogy a támogatás megítélése a megyei igényektől és a rendelkezésre
álló forrásoktól is függ. Így ezt is figyelembe véve, a későbbi években (2014., 2015.) is megpróbáltuk
szélesebb körben bevonni az érdeklődő diákokat.
Helyhatóságunk például a 2013. nyári diákmunka keretében 2 fő diákot alkalmazott nyári napközis tábor
biztosítására, elsősorban alsó tagozatos (ezen belül is 1-3. osztályos) gyermekek részére, akik szüleinek
munkavégzése miatt gondot jelent a gyermek nyári napközbeni felügyelete. A tábor keretében július és
augusztus hónapokban, hétköznap 8.00-15.00-ig gondoskodtunk a gyermekek felügyeletéről. Ez azonban a
jelentkezőkre nézve nem jelentett kötelezettséget, akár egy hétre is szívesen láttuk a közösséget kedvelő
csemetéket. A „tábor” keretében napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) az önkormányzat konyháján
47

biztosított volt, az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díj ellenében. A gyermekek
korosztályuknak megfelelően játékosan (társasjáték, sport) tölthették el idejüket, de lehetőségük volt
Szilvásvárad nevezetességeinek megtekintésére, vagy akár könyvtárlátogatásra is. Az intézkedések részbeni
megvalósulása miatt az intézkedési tervekben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

5. Nők munkaerőpiacra történő visszatérésének, vagy elhelyezkedésének javítása.
2013. és 2014. évben a járásszékhelyen működő bölcsőde vezetője a térségben feladatot ellátó védőnők
bevonásával és a térségi kábeltelevízión keresztül népszerűsítette a bölcsődei ellátás igénybevételének
lehetőségét. Az intézkedések részbeni megvalósulása miatt az intézkedési tervekben foglaltakat továbbra is
fenntartjuk.

6. Idős emberek elmagányosodásának megakadályozása
Önkormányzatunk sok éves hagyománya, hogy évente egy alkalommal az Idősek Estjén igyekszünk egy kis
vidámságot, kikapcsolódást vinni az idősek életébe, de ez esetben sajnos azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor is
nehéz őket kimozdítani otthonaikból. Az elmúlt években hagyománnyá vált továbbá, hogy maguk a
képviselő-testület tagjai és pár lelkes segítő saját maga készít az idősek számára egy-egy vicces műsort,
amellyel kapcsolatban általános tapasztalat, hogy az idősek sokkal inkább magukénak érzik az ilyen
személyes programot. Ezen túlmenően az Idősek Klubja feladata, hogy az intézményi ellátásban részesülő
időseket bevonja egy-egy programon, kézműves foglalkozáson való részvételbe. Ezek keretében például
húsvéti, adventi díszeket készítenek közintézményeikbe, a gyerekek pedig műsort adnak az idősek részére.
2015. évben például az Idősek Estje program alkalmából az idősek asztaldíszeket készítettek, amely azért is
külön öröm volt számukra, mert az este méltó megünnepléséhez ők is hozzájárultak. Mindezeken felül az
Önkormányzat minden 60 éven felüli lakosának minden karácsonyra egy-egy csomag szaloncukorral
kedveskedik, amelyet az idősek nagyon szívesen fogadnak. Az intézkedések részbeni megvalósulása miatt az
intézkedési tervekben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

7. Épületek, intézmények komplex akadálymentesítése
Önkormányzatunk az elmúlt években jelentős anyagi forrást fordított a községben lévő utak, járdák
felújítására, amely célja nem elsősorban az akadálymentesítés volt, de ezt is eredményezte. Az elmúlt
évben megvalósult a helyhatóság tulajdonában álló parkok felújítása is. Célunk az egységes és rendezett
településkép kialakítása, látványelemek kihelyezése, az idegenforgalmi vonzerő növelése, természetesen az
akadálymentesítéssel együtt. Ezen felül 2015 novemberében került átadásra az új, korszerű községháza,
amely önerős beruházás másfél éve kezdődött, közfoglalkoztatottak, helyi vállalkozók és az önkormányzat
dolgozói saját kivitelezésben hozták létre a település új házát. Az intézkedések részbeni megvalósulása
miatt az intézkedési tervekben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

8. Fogyatékos személyek fejlesztését, ápolását, gondozását segítő programok kialakítása
A Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete ellátottainak kitagolása során ezen
intézkedés végrehajtása, megvalósítása jelenleg kezdődhet meg, mivel az ellátottak 2016. év elején
költöznek családi otthonaikba. Az intézkedések részbeni megvalósulása miatt az intézkedési tervekben
foglaltakat továbbra is fenntartjuk.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 2013.
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

E

F

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
eredményességét
intézkedés megvalósításának
erőforrások
eredményeinek
mérő
felelőse
határideje
(humán,
fenntarthatósága
indikátor(ok)
pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Olyan intézkedések,
programok
szervezése,
amely
Mélyszegénységben
elősegíti
a
élő
személyek
mélyszegénységben
egészségügyi
élő
személyek
helyzetének javítása
egészségügyi
helyzetének
javítását.

Mélyszegénységben
élő
személyek Háziorvosi
egészségügyi
megállapodások
helyzetének javítása

Prevenciós programok
szervezése Felvilágosító
programok szervezése Polgármester 2015.12.31.
Települési Egészségterv
készítése

2

Olyan intézkedések
megtétele,
amely
Mélyszegénységben hozzájárul
a
élő
személyek mélyszegénységben
munkaerőpiaci
élő
személyek
integrációjának
munkaerőpiaci
javítása
helyzetének
javításához,
megerősítéséhez.

A
mélyszegénységben
élő
személyek
munkaerőpiaci
elhelyezkedésének
javítása, szakmához
jutása,
hiányszakmákra
történő átképzése.

Közmunkaprogramokban
való
részvétel
Munkahelyteremtés
vállalkozók bevonásával
Családsegítő
Szolgálat Polgármester 2018.12.31.
által
szervezett
tájékoztató
fórumok
Munkaügyi Központtal
történő együttműködés

3

Olyan
programok
szervezése,
Mélyszegénységben amelynek révén a
élő
személyek mélyszegénységben
eladósodásának
élő
személyek,
megakadályozása
családok
eladósodása
megakadályozható.

A
mélyszegénységben
élő
személyek,
családok
eladósodásának
megakadályozása.

egészségügyi
adatok TeIR

egészségügyi
szakemberek
bevonása
egészségügyi
intézményekkel
együttműködés
kialakítása

Az
intézkedés
már középtávon
is
hozhat
eredményeket, az
esetleges
betegségek korai
szűrésével.

önkormányzati
adatok TeIR KSH

A programok és
intézkedések akár
vállalkozók
rövid
és
bevonása ágazati középtávon
is
szervek
és hozhat
intézmények
eredményeket,
bevonása
de
főleg
hosszútávon
érezteti hatását.

Tájékoztató, tanácsadó
programok szervezése, Polgármester 2018.12.31.
fórumok tartása

önkormányzati
adatok

Az intézkedések
középtávon
hozhatnak
eredményt,
Családsegítő
természetesen
Szolgálat és külső
más
szakemberek
programokkal (pl.
bevonása
munkaerőpiaci
helyzet
javítása)egymásra
épülő módon.

Napközis
tematikus
szervezése.

TeIR

Önkormányzati
intézmények
bevonása

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

A
gyermekek Olyan
programok A
gyermekek
felügyeletének
szervezése, melynek felügyelete legalább
megoldása az óvodai révén a gyermekek a szünetek egy része

tábor,
táborok Polgármester 2014.06.30.
Családi

Az
intézkedés
középtávon
hozhat

A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

és iskolai szünetek felügyelete
az alatt
alatt
óvodai,
iskolai legyen.
szünetek
alatt
megoldható legyen.

megoldott

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

F

G

H

Az intézkedés
Az
Az intézkedés
eredményességét
intézkedés megvalósításának
mérő
felelőse
határideje
indikátor(ok)

napközik kialakítása.

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
Az intézkedés
erőforrások
eredményeinek
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)
Önkormányzati
eredményeket.
költségvetési
forrás biztosítása
Pályázati
lehetőségek
keresése

III. A nők esélyegyenlősége

1

Nők munkaerőpiacra
történő
visszatérésének, vagy
Nők munkaerőpiacra
Nők munkaerőpiacra
elhelyezkedésének
történő
történő
könnyítése.
A
visszatérésének,
visszatérésének, vagy
szomszédos
vagy
elhelyezkedésének
településen meglévő
elhelyezkedésének
javítása.
bölcsődei férőhelyek
javítása.
teljes
kihasználtsággal
működjön.

Az
intézmény
népszerűsítése
a
lakosság
körében
Polgármester 2014.09.30.
kiadvány
megjelentetésével illetve
fórum szervezése.

Gyermekjóléti és
Családsegítő
TeIR
oktatási Szolgálat
statisztika
bevonása
Munkaügyi
Központ bevonása

Az
intézkedés
rövid távon is
hozhat
eredményt
a
folyamatos
beiratkozás
lehetőségével.

Intézményhálózat
programjainak bővítése.
Programok szervezése,
már meglévő programok
(pl.
Idősek
Napja)
Polgármester 2015.10.30.
fejlesztése,
az
idős
emberek egyéb - nem
kifejezetten időseknek
szóló - programokba
történő bevonása.

Költségvetési
források
biztosítása.
Pályázati
lehetőségek
kiaknázása.
Szakalkalmazottak
bevonása.

Az
intézkedés
már rövid távon
is
hozhat
eredményeket
megfelelő
programok
szervezésével.

Épületek, közterületek
Épületek,
Településrendezési komplex
közterületek
Eszközök
(HÉSZ, akadálymentesítése
a
Polgármester 2018.12.31.
komplex
Településszerkezeti fogyatékos
emberek
akadálymentesítése. terv. TRT)
speciális szükségleteinek
figyelembe vételével.

Pályázati
lehetőségek
Költségvetési
források
Helyi
vállalkozók
és
szolgáltatók
bevonása

Az
intézkedés
teljes mértékben
csak közép vagy
hosszútávon
hozhat
eredményt.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Olyan intézkedések
alkalmazása,
amelynek révén az
Idős
emberek
idős,
gyakran
elmagányosodásának
egyedül élő idős
megakadályozása
emberek
elmagányosodását
megakadályozhatjuk.

Az idős, gyakran
egyedül élő idős
emberek
elmagányosodásának
megakadályozása.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Épületek,
intézmények
komplex
akadálymentesítése

Intézmények
felújításával illetve új
intézmények építése
esetén a komplex
akadálymentesítés
megvalósítása.

önkormányzati
adatok

A

B

C

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Fogyatékos
személyek
fejlesztését,
ápolását, gondozását
segítő
programok
kialakítása

Fogyatékos
személyek
fejlesztését, ápolását
segítő
programok
kialakítása
helyi
erőforrások
kihasználásával.

Fogyatékos
személyek
fejlesztését, ápolását
segítő
programok
kialakítása
helyi
erőforrások
kihasználásával.

2

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

Együttműködési
szakember-képzés
megállapodás helyi
programszervezés,
szervekkel,
lovas-fejlesztés
intézményekkel

F

G

H

Az intézkedés
Az
Az intézkedés
eredményességét
intézkedés megvalósításának
mérő
felelőse
határideje
indikátor(ok)

Polgármester 2016.12.31.

önkormányzati
adatok

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
Az intézkedés
erőforrások
eredményeinek
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)
pályázati
lehetőségek
szakemberek
bevonása
költségvetési
források

A program főleg
hosszútávon
hozhat
eredményeket.
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Intézkedés
sorszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az
intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

IT jelenlegi
állapota

I

J

Eredmény Módosítás

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Olyan
intézkedések,
programok szervezése,
Mélyszegénységben élő
amely
elősegíti
a
Háziorvosi
személyek egészségügyi
mélyszegénységben élő
megállapodások
helyzetének javítása
személyek egészségügyi
helyzetének javítását.

Prevenciós
szervezése
programok
Települési
készítése

programok
2018.12.31
Felvilágosító
folyamatos:
részben
nem
szervezése Polgármester háziorvosok, védőnő folyamatban
megvalósult szükséges
Egészségterv
által folyamatosan
biztosított szűrések

1

Mélyszegénységben
élő
személyek
egészségügyi
helyzetének javítása

2

Olyan
intézkedések
megtétele,
amely
Mélyszegénységben
hozzájárul
a
élő
személyek
mélyszegénységben élő
munkaerőpiaci
személyek
integrációjának
munkaerőpiaci
javítása
helyzetének javításához,
megerősítéséhez.

A
mélyszegénységben
élő
személyek
munkaerőpiaci
elhelyezkedésének
javítása,
szakmához
jutása, hiányszakmákra
történő átképzése.

Közmunkaprogramokban való
részvétel Munkahelyteremtés
2018.12.31
vállalkozók
bevonásával
önkormányzat által
Családsegítő Szolgálat által
részben
nem
Polgármester szervezett
folyamatban
szervezett
tájékoztató
megvalósult szükséges
folyamatos
fórumok
Munkaügyi
közfoglalkoztatás
Központtal
történő
együttműködés

3

Olyan
programok
szervezése, amelynek
Mélyszegénységben
révén
a
élő
személyek
mélyszegénységben élő
eladósodásának
személyek,
családok
megakadályozása
eladósodása
megakadályozható.

A
mélyszegénységben
élő személyek, családok
eladósodásának
megakadályozása.

Tájékoztató,
programok
fórumok tartása

2018.12.31
folyamatos
tanácsadó
családsegítő
részben
nem
szervezése, Polgármester
folyamatban
szolgálat
által
megvalósult szükséges
szervezett
tájékoztatások

Olyan
programok
szervezése,
melynek
révén a gyermekek
felügyelete az óvodai,
iskolai szünetek alatt
megoldható legyen.

A gyermekek felügyelete
legalább a szünetek egy
része alatt megoldott
legyen.

2018.12.31
Napközis tábor, tematikus
folyamatos,
táborok szervezése. Családi Polgármester
2015.
napközik kialakítása.
augusztus

Nők
munkaerőpiacra
történő
visszatérésének, vagy
elhelyezkedésének
javítása.

Nők
munkaerőpiacra
történő visszatérésének,
vagy elhelyezkedésének
könnyítése.
A
szomszédos településen
meglévő
bölcsődei

Az intézmény népszerűsítése
2018.12.31
a lakosság körében kiadvány
folyamatos,
első
részben
nem
Polgármester
folyamatban
megjelentetésével
illetve
alkalommal
megvalósult szükséges
fórum szervezése.
2014. szeptember

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

A
gyermekek
felügyeletének
megoldása az óvodai
és iskolai szünetek
alatt

2014.,
részben
nem
folyamatban
júliusmegvalósult szükséges

III. A nők esélyegyenlősége

1

Nők munkaerőpiacra
történő
visszatérésének, vagy
elhelyezkedésének
javítása.

Intézkedés
sorszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az
intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

IT jelenlegi
állapota

férőhelyek
kihasználtsággal
működjön.

I

J

Eredmény Módosítás

teljes

IV. Az idősek esélyegyenlősége

Az idős, gyakran egyedül
élő
idős
emberek
elmagányosodásának
megakadályozása.

Intézményhálózat
programjainak
bővítése.
Programok szervezése, már
2018.12.31
meglévő
programok (pl.
szociális szolgáltató
részben
nem
Idősek Napja) fejlesztése, az Polgármester
folyamatban
központ folyamatos
megvalósult szükséges
idős emberek egyéb - nem
tevékenysége
kifejezetten időseknek szóló programokba
történő
bevonása.

1

Intézmények
felújításával illetve új
Épületek, intézmények
Épületek, közterületek
intézmények
építése
komplex
komplex
esetén
a
komplex
akadálymentesítése
akadálymentesítése.
akadálymentesítés
megvalósítása.

Épületek,
közterületek
Településrendezési
2018.12.31
komplex akadálymentesítése
Eszközök
(HÉSZ,
folyamatos
2015.
részben
nem
a
fogyatékos
emberek Polgármester
folyamatban
Településszerkezeti
november
–
új
megvalósult szükséges
speciális
szükségleteinek
terv. TRT)
Községháza átadása
figyelembe vételével.

2

Fogyatékos személyek
fejlesztését, ápolását,
gondozását
segítő
programok kialakítása

1

Olyan
intézkedések
alkalmazása, amelynek
Idős
emberek révén az idős, gyakran
elmagányosodásának egyedül
élő
idős
megakadályozása
emberek
elmagányosodását
megakadályozhatjuk.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Fogyatékos személyek
fejlesztését,
ápolását
segítő
programok
kialakítása
helyi
erőforrások
kihasználásával.

Fogyatékos
személyek
fejlesztését,
ápolását
segítő
programok
kialakítása
helyi
erőforrások
kihasználásával.

Együttműködési
szakember-képzés
megállapodás helyi
programszervezés,
szervekkel,
lovas-fejlesztés
intézményekkel

2018.12.31
folyamatos
–
részben
nem
Polgármester csökkent
folyamatban
megvalósult szükséges
munkaképességűek
alkalmazása

3. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
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- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző koordinálása
mellett a Szilvásváradi Szociális Központ intézményvezetője 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

56

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-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Szilvásvárad község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Programoo(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és …………………………
számú határozatával elfogadta.

Szilvásvárad, 2015. december „……”
Szaniszló László
polgármester

Szilvásvárad Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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4

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
5
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
6
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.
7
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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