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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,
HOMOKSZENTGYÖRGY
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

A több mint ezer lakosú Homokszentgyörgy Somogy megye déli részén, Barcstól 25 km-re
helyezkedik el, amely a térség egyik legnagyobb települése, több irányból is gond nélkül
megközelíthető. A település környéke pazar látványosságokat kínál a túrázni vágyóknak, a
vadászok pedig vadban gazdag vidéken hódolhatnak szenvedélyüknek.
Homokszentgyörgynek gazdag történelmi múltja van, amely a sorscsapásoktól sem volt
mentes. Előfordult, hogy a falu fele a lángok martalékává lett. A nagyközség, amelyről először
1425-ből származnak emlékek, az Ungnádok, majd a Nádasdyak birtoka volt, később pedig
Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul I. Lipót királytól. Máig is él egy legenda
Homokszentgyörgyön, amely szerint a török katonák elől akkoriban a kútba rejtették a templom
harangjait. Azóta is azt hiszik a helybeliek, hogy ott vannak még mindig a harangok, ezért évekkel
ezelőtt egy kutatócsoport igyekezett feltárni a kút térségét, de csak néhány korsóra leltek.
Egy XVIII. századi összeírás alapján a falu ebben az időben még Szentgyörgy néven
szerepel, s lakói protestánsok voltak, és magyar nyelven beszéltek. Ekkor az iratokban még csak
kilenc adózó család szerepelt. Református templomát 1820-ban emelték, s napjainkban az épület, a
paplak, és a plébánia is műemléki védettséget élvez. A katolikus templom majdnem egy
évszázaddal később épült fel itt. 1863-ban súlyos csapás érte a községet, a házak fele elpusztult egy
tűzvészben.
A település éveken keresztül nyögte a tűz következményeit, de sikerült újjáépíteni, s ezután
lendületes fejlődés indult meg a térségben. Ezt jól mutatja egy 1941-ből származó adat, amely
szerint 1718-an éltek itt. Homokszentgyörgy 1945-ben lett önálló közigazgatású község, ekkor
kezdett el jegyzőség működni itt. 1975-ben pedig megalakult Homokszentgyörgy székhellyel
Homokszentgyörgy, Lad, Patosfa, Szulok, Kálmáncsa községek tanácsa, amely a rendszerváltásig
működött.
A homokszentgyörgyi ófalu a mai postától a pásztorházig tartott, majd onnan kezdett
gombamód szaporodni a mai Homokszentgyörgy, ahol ma több mint négyszáz házban élnek
emberek. A település lélekszáma XX. század második felében csökkenni kezdett, ma már nem éri el
az 1200-at. A dinamikus fejlődés a rendszerváltást követően torpant meg, ezt követően csődbement
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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a termelőszövetkezet, elköltözött a helyőrség, s számos munkahely szűnt meg. A nagyközséghez
több puszta is tartozik, a legnagyobb ezek közül Mariettapuszta, ahol kilencvenen élnek a helyi
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében a tanyagondnoki szolgálat elindítása pályázati
lehetőség(ek) révén. A nehézségek ellenére az önkormányzat igyekszik tenni a falu fejlődéséért, de
a legnagyobb segítség egy hét kilométeres útszakasz megépítése lehetne, amellyel el lehetne innen
érni a 68-as főutat.
Az 1930-as években adták át a település napjainkban is jó műszaki állapotú római katolikus
templomát. Bár Homokszentgyörgy egykoron a református vallásúak települése volt, mára
többségbe kerültek a katolikusok. A római katolikus templom belseje érdekes látnivalókat kínál a
látogatók számára. Ha az utazó Homokszentgyörgyön jár, feltétlenül érdemes átlépni az intézmény
küszöbét, s megtekinteni az épület ablakait. Ezeket Kopp Ferenc iparművész készítette a múlt
század ötvenes éveiben, s Szent György, Szent Erzsébet, és Szent Imre mellett a Tékozló Fiút
ábrázolják.
Homokszentgyörgy szép látványossága a falu szívében, a háborús emlékmű mellett álló 1820-ban felépítette református templom. A református gyülekezet tagjai mára igencsak
megfogyatkoztak, s az istentiszteleteket is mindössze alig kéttucatnyian látogatják.
A jelenlegi iskolaépület mögött terül el a község szép, kilenchektáros parkja, amelynek
területén a háború előtt állattenyészet folyt. Ma a mezőgazdasági telep helyén sport- és
szabadidőpark létesült, amelynek természeti környezete pazar látványosságot ígér. A parkban több
különleges fafajta van: juhar és mocsári ciprus, valamint évszázados platánok és tölgyek adnak hűs
árnyékot.
Az iskolával összetartozó óvodába jelenleg negyven kisgyermek jár, számuk az elmúlt
években stabilizálódott. A legkisebbek kiváló feltételek közepette készülnek az általános iskolai
évekre, az előkészítés mellett a mozgásra is nagy hangsúlyt helyeznek az óvónők, erre szolgál az
udvaron_épített_korszerű_játszótér.
A mai általános iskola épülete a múlt század elején épült, benne grófi intézőlakások voltak.
Napjainkban az intézménynek közel 140 tanulója van, a helyi gyerekek mellett a szomszédos
Kálmáncsáról is járnak ide diákok. A pedagógusok a hagyományos oktatásmenet szerint tanítják
növendékeiket, akiket ezen felül német nyelvvel és számítástechnikával ismertetnek meg
alaposabban. Az eszközparkja az intézménynek széles körű, az interaktív táblától, a
számítógépparkig_korszerűen_fejlett.
Homokszentgyörgyön négyszáz ingatlan van, többségük komfortos, ellenben csak kisebb
hányaduk nevezhető összkomfortosnak. A faluba nem vezették be a gázt, viszont villany és telefon
van. A szennyvízelhordást egy helyi teleppel oldották meg, amely az önkormányzat tulajdonában
lévő nyárfás szennyvíztisztító.
Az 1968-ben felépített, s a falu középpontjának nemcsak az elhelyezkedése miatt nevezett
Művelődési Ház Homokszentgyörgy kulturális életének fő mozgatója. Egyesületek, szakkörök, civil
szerveződések leltek itt otthonra, s az épületben kapott helyet a könyvtár. Közművelődési közösségi
térként működik, 6helyet adva a lakosság számára olyan szolgáltatásoknak, amiért nem kell
elhagyni a település határait.
Demográfiailag a település lélekszáma folyamatosan csökken az elmúlt évek statisztika
adatai alapján jól láthatóan. A lakosság öregedési indexe növekszik, az értelmiségi fiatalokra az
elvándorlás jellemző munkalehetőség hiányában.
A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. Helyben működik két
bejegyzett civil szervezet, valamint egy formális csoport, amelyek együttműködnek a település
intézményeivel.
A közszolgáltatások elérhetőek a lakosság számára, mint háziorvosi szolgálat (felnőtt),
védőnői szolgálat, fogszakorvosi szolgálat, gyógyszertár, gyermekjóléti szolgálat, falugazdász.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatainak vizsgálata alapján a település
demográfiailag csökkenő lakosságszámot mutat az elemzett statisztikai adatok alapján 2012. évtől
mérve.
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2012

1154

bázis év

2013
2014
2015
2016
2017

1131
1108
1073
1038
na

98,0%
98,0%
96,8%
96,7%
na

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Kor valamint nemek tekintetében megfigyelhető, hogy a településen a férfiak és nők lélekszámának
különbsége nem sok eltérést mutat a vizsgált életkori ciklusokban. A település korfájára jellemző,
hogy a lakosság nagy részét az aktív munkavállaló korban lévők képviselik, kisebb arányban a
tanköteles korú általános iskolás gyermekek. A 65 év felettiek arányát tekintve a nők lélekszáma kis
túlzással,
majdnem
kétszerese
a
településen,
mint
a
férfiaké.
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú
nők és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS
0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

Összesen
(TS
Férfiak Nők
0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

526

574

1 100

47,82%

52,18%

23
74
23
336
36
57

2%
93
20
324
39
98

25
167
43
660
75
155

6,73%
2,09%
30,55%
3,27%
5,18%

8,45%
1,82%
29,45%
3,55%
8,91%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

2001 2011

Fő

Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

na
9
8
17

na
16
18
34

7
10
17

A lakosságszám csökkenése a település előregedését is jelzi, hiszen napjainkban egyre kevesebb
fiatal alapít családot, családvállalás esetén sem érvényesül a szociológia értelemben érvényesülő
három fős gyermekvállalás családonként, amely a lakosság számának számadatokban mérhető
tényleges növekedését eredményezné, így a település lakosságának öregedési indexe növekvő
tendenciát mutata, ennek következtetése képpen az idősek ellátása fokozottabb figyelmet igényel a
jövőben.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
Öregedési index (%)
lakosok száma (fő)
(TS 0401)
(TS 0327)

2012

157

197

79,70%

2013
2014
2015
2016
2017

152
154
156
155
na

191
194
179
167
na

79,58%
79,38%
87,15%
92,81%
na

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A belföldi vándorlások egyenlege túlnyomó részben a mínusz skálában mozog, jellemző a fiatalok
továbbtanulás, majd munkalehetőség kutatásából adódó elvándorlása. Kevesebb számban, de
jellemző a helyben családot alapító családok településen maradása, jövőkép kialakítása és tervezése
hosszútávra. Ezek alapján a településre való bevándorlás és az elvándorlás mérlege nincs
egyensúlyban, sőt súlyos mérleget mutat az elvándorlásra, a fiatal szellemi, fizikai munkaerő
elvesztésére. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása
indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A
pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek alacsony száma, a nem
megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az
ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak
a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és
gyakorlati tudásra vonatkoznak. Komoly probléma, hogy egy országos adat szerint a 16 év feletti
lakosság nagy része még mindig digitálisan írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás – az idősek
mellett – a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és alacsony
végzettségűek körében, akiket szinte csak a felnőttképzés keretében lehet megszólítani.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

2012
2013
2014
2015
2016
2017

39
29
49
15
22
na

25
34
37
35
48
na

14
-5
12
-20
-26
na

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)
11,9
-4,3
10,34
-17,62
-23,64
na

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A vizsgált évek alapján az évenkénti születések száma valamint a halálozás száma a természetes
szaporodás tekintetében folyamatosan negatív értéket mutat, bár növekvő arányban van az élve
születések
száma
és
csökkent
a
halálozások
száma.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2012

15

19

-4

2013
2014
2015
2016
2017

7
6
7
10
na

22
18
15
17
na

-15
-12
-8
-7
na

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Értékeink, küldetésünk
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A
demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség - és képességbeli hiányosságok
orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás
megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével
érhető el. Az a fontos, hogy minden állampolgár számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a
társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési
eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak,
valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
HOMOKSZENTGYÖRGY település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
-

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
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A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot 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 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.












14/2008. (XI.27.) a gyermekvédelem helyi rendeletének szabályozásáról
7/2011. (V.03.) a szociális ellátások helyi szabályozásáról
60/2011. (XI.28.) EU élelmiszersegély programhoz való csatlakozás
2/2012. (I.23) csatlakozás a „Minden gyerek lakjon jól” pályázathoz
14/2012. (XII.14.) a szociális és gyerekétkeztetési intézményi térítési díjairól
27/2012. (IV.23.) Szociális nyári gyerekétkeztetés 2012. évre
29/2012. (V.29.) együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
44/2012. (X.15.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
4/2013. (I.28.) szociális tűzifa pályázat
18/2013. (III.07.) VM háztáji pályázatban való részvétel (vetőburgonya)
32/2013. (V.27.) 2013. évi szociális nyári gyerekétkeztetés
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Az Önkormányzat helyi rendeleteiben meghatározott együttműködések, programokhoz,
pályázatokhoz való kapcsolódása során igyekszik a lehető legoptimálisabb módon segíteni az
érintett célcsoportok mindennapjait. Helyi településfejlesztési tervhez kapcsolódik a program, és a
helyi szociális ellátást biztosító rendelet megvalósítását segíti. Társadalmi kapcsolatok révén a
település Önkormányzata együttműködik a helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel, informális
csoportokkal, oktatási- kulturális- és egészségügyi intézményeivel.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata a Barcsi Járáshoz tartozik. Jelenleg tagja a Barcsi
Többcélú Kistérségi Társulatnak, melynek legfőbb közösen ellátandó feladatai:
 területfejlesztés, kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása
 alapfokú közoktatási intézmények közös fenntartása
 alapfokú közoktatási feladatok közös ellátása
 pedagógiai szakszolgálati feladatok közös ellátása
 továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 egészségügyi alapellátás együttes szervezése
 szociális és gyerekjóléti alapellátás együttes szervezése
A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Drávamenti Alapszolgáltatási Központ,
valamint a Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye, következő
feladatellátásait végzik:
- Drávamenti Alapszolgáltatási Központ:
 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szociális Otthon Csokonyavisonta)
 Időskorúak nappali ellátása
 Házi segítségnyújtás
 Szociális étkeztetés
-Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
 Óvoda (Tagintézménye Homokszentgyörgy Óvoda)
 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
 Konyha (Homokszentgyörgy konyha)
Jelen esélyegyenlőségi tervezés segíti a területfejlesztési koncepció fő célkitűzéseinek
megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási terület
célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá.
A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint
emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül.
 Megélhetés, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, helyi foglalkoztatási
kezdeményezések támogatása.
 Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése
 Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása)
 Közbiztonság, bűnmegelőzés
Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési
tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. Helyi szinten a program segíti a község
stratégiailag fontos célkitűzéseinek megvalósítását, hogy vonzó település legyen az itt született és
élő fiatalok számára, biztosítson olyan feltételeket, hogy szívesen maradjanak.
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Nehéz az esélyegyenlőségi csoportok helyzetét bemutató pontos adatok összegyűjtése, az
adatgyűjtés forrásai önkormányzati, oktatási- és nevelési intézmények, helyi adatgyűjtésből
származó adatok, valamint a KSH-TSTAR, TeIR rendszerek és a KSH népszámlálási adatbázisa.
Az önkormányzat általában a település egészére vonatkozó globális mutatószámokkal
rendelkezik, eddig nem volt gyakorlat az ilyen jellegű differenciált információszerzés. Az alábbi
információk hiánya szorul pótlásra, mivel ezen mutatókra konkrét adat nem áll rendelkezésre:
 felnőttoktatásban résztvevők száma középiskolában
 a foglalkoztatáshoz való részvétel esélyeinek helyi potenciája (fiatalok/felnőttek)
 a foglalkoztatáshoz való részvétel esélyeinek helyi potenciája, javítását érintő programok,
azokon résztvevők száma
 mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása
 foglalkoztatottság és munkanélküliség a nők körében foglalkoztatottak és munkanélküliek
tekintetében
 nők részvétele foglalkoztatást segítő programok részvételében
 hátrányos megkülönböztetés nők tekintetében
 alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
 a nőket érő erőszak, családon belüli erőszak eseteinek száma
 a nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
 felnőttoktatásban résztvevők száma
 fogyatékkal élő személyek a településen a fogyaték típusát meghatározva az
akadálymentesítés, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása függvényében
Továbbá a 2017. évre számos adat hiányos, a HEP elkészítésekor nem állt rendelkezésre.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a
szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek
figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő
adatunk, sokan dolgoznak a Startmunka-programban és/vagy feketén.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a)

foglalkoztatottak,

munkanélküliek,

15-64 év közötti állandó népesség
(fő)
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

tartós

munkanélküliek

száma,

aránya

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma (fő)

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS
0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

411
406
403
408
395
na

411
410
409
392
383
na

822
816
812
800
778
na

60
71,25
62
57,5
48,25
na

14,6%
17,5%
15,4%
14,1%
12,2%
na

54,5
59,25
56,75
41,75
40,25
35,25

13,3%
14,5%
13,9%
10,7%
10,5%
na

115
131
119
99
89
na

13,9%
16,0%
14,6%
12,4%
11,4%
na

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

15

Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések szükségesek számukra, mert e csoportok a
munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig
munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
korcsoportok szerint

Regisztrált
munkanélküliek/
Fő
nyilvántartott álláskeresők összesen
száma összesen
20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

115

131

119

99

89

67

Fő

1,25

1,75

2,25

2,25

3,5

1,25

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő

1,1%
18,75
16,4%
14
12,2%
11,25
9,8%
14,75
12,9%
19,5
17,0%
14,25
12,4%
12,5

1,3%
17,25
13,2%
14,25
10,9%
11
8,4%
16,75
12,8%
21,25
16,3%
16
12,3%
16,75

1,9%
14,25
12,0%
10
8,4%
11
9,3%
13,75
11,6%
16
13,5%
13,5
11,4%
20

2,3%
16
16,1%
8,5
8,6%
8,75
8,8%
8
8,1%
15,25
15,4%
12,5
12,6%
12,75

4,0%
14,25
16,1%
8,75
9,9%
8,5
9,6%
4
4,5%
13,5
15,3%
11,5
13,0%
8

1,9%
10
15,0%
5,25
7,9%
4,75
7,1%
5
7,5%
8,75
13,1%
11,25
16,9%
7,25
16

%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

10,9%
6,25
5,5%
2
1,7%

12,8%
13,5
10,3%
2
1,5%

16,8%
14,25
12,0%
3,75
3,2%

12,8%
9
9,1%
6,25
6,3%

9,0%
9,5
10,7%
7
7,9%

10,9%
5,25
7,9%
8
12,0%

A nyilvántartott álláskeresők számára jellemző, hogy a 20-25 év közöttiek már nyilvántartott
álláskeresők. A számadat következtetést ad a fiatalok tanulmányainak befejezésére, majd a nyílt
munkaerőpiacra való kikerülésre.

A tartós munkanélküliek száma a vizsgált évek adatai alapján hullámzóan változik mind
összességében, mind nemek tekintetében.
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya (TS 1501)
%

2012
2013
2014

19,87
15,71
12,32

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek
szerint
Férfi Nő
80
70
70

63
47
65

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül

Összesen

Férfiak

Nők

143
117
135

55,9%
59,8%
51,9%

44,1%
40,2%
48,1%
17

2015
17,88
49
2016
9,71
47
2017
17,24
37
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

33
40
30

82
87
67

59,8%
54,0%
55,2%

40,2%
46,0%
44,8%
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
87,5%
94,1%

%
76,4%
88,1%

%
12,5%
5,9%

%
23,6%
11,9%

2001
2011

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
(TS 0901)

Fő
115
131
119
99
89
na

Fő
9,75
9
9
7,5
6,25
8

%
8,5%
6,9%
7,6%
7,6%
7,1%
na

Általános iskolai
végzettség (TS 0902)
Fő
44,25
52,5
48,5
41
35,5
30,5

%
38,6%
40,2%
40,8%
41,3%
40,1%
na

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS 0903)
Fő
60,5
69
61,25
50,75
46,75
41,75

%
52,8%
52,9%
51,6%
51,1%
52,8%
na

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Felnőttoktatásra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre a program elkészítésekor, így ezeknek
hiányában ismeretlen marad a szervezett keretek között megvalósuló felnőttoktatás kereteiben
megszerzett képesítések száma, fajtája. Nappali felnőttoktatás keretében a településen nem volt
résztvevő, legyen szó általános iskolai, közép vagy szakiskolai felnőttoktatásról.
c) közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma
Homokszentgyörgy
Somogy megye Barcsi
járás
Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatása

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2019
01-04.
hó

2018.
év

9

24

11

30

16

15

14

Országos
közfoglalkoztatási program
támogatása

11

8

15

15

14

4

4

Járási startmunka
mintaprogram támogatása
összesen

49

27

52

33

28

11

5

Mezőgazdaság

9

11

16

14

13

7

3

Belvízelvezetés

21

-

9

8

10

4

-

Mezőgazdasági földutak
karbantartása

15

-

13

-

-

-

-

Bio- és megújuló
energiafelhasználás

-

-

-

-

-

-

-

Belterületi közutak

-

-

9

11

5

-

20

karbantartása
Illegális hulladéklerakók
felszámolása

3

5

5

0

-

-

-

Téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás

1

11

-

-

-

-

-

Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb startmunka
mintaprogram

-

-

-

-

-

-

-

Szociális jellegű program

-

-

-

-

-

-

3

Magas hozzáadott értékű
program

-

-

-

-

-

-

-

70

58

78

79

58

30

23

Mindösszesen
Közfoglalkoztatási mutató

8,78%

7,37% 10,26% 10,48%

8,08% 4,34% 3,25%

Ellátásban nem részesülő
álláskeresők száma
zárónapon

61

47

40

39

27

24

27

Álláskeresési ellátásban
részesülő álláskeresők
száma zárónapon

11

12

12

12

16

21

23

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő
álláskeresők száma
zárónapon

58

59

46

35

36

32

34

131

118

98

86

79

77

84

Regisztrált álláskeresők
száma zárónapon

Nyilvántartott álláskeresõk
16,46% 14,85% 12,82% 11,40% 11,06% 11,10% 12,10%
relatív mutatója
Közfoglalkoztatási ráta
Munkavállalási korú (1564 éves) népesség száma
1%
11%

2%
12%

3%
13%

34,28% 32,28% 44,46% 47,89% 42,19% 28,10% 21,16%
793
4%
14%

791
5%
15%

764
6%
16%

750
7%
17%

717
8%
18%

694
9%
19%

694
10%
20%+

forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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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.)
autóbusz
elérhetőség
átlagos
járatpárok
átlagos
vonat járatok
Kerékpár úton
átlagos
átlagos
utazási
száma
utazási idő átlagos száma
való
utazási idő
ideje
idő
munka- autóbusszal munkanapokon
megközelíthetőség kerékpáron
autóval
vonattal
napokon
Legközelebbi
19 perc
8
32 perc
0
0
nincs
na
centrum
Megye44 perc
9
69 perc
0
0
nincs
na
székhely
Főváros
2 óra 31
0
na
0
0
nincs
na
perc

Homokszentgyörgy település Somogy megye déli részén található, közel a Horvát határhoz, a
Barcsi határátkelőhelytől 23 km-re, ez a legközelebbi centrum, amely közvetlenül autóbusszal,
személygépkocsival és kerékpárral közelíthető meg. Kaposvár, mint megyeszékhely szintén az
előbb felsorolt eszközökkel megközelíthető zökkenőmentesen. Mindkettő város irányába naponta
több autóbusz járat közlekedik, Kaposvárra az átlagos utazási idő oda-vissza 2 óra, míg Barcsra
oda-vissza 1 óra. A főváros Kaposvár irányából a legegyszerűbben megközelíthető autóbusszal,
majd Kaposvárról indulva egy átszállással, autóbusszal vagy vonattal Budapestre. Az utazási idő a
választott közlekedési eszköztől függően 3-5 óra. Kerékpárút egyik város felé sincs kialakítva.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

A településen csak a fiatalok foglalkoztatására irányuló program kifejezetten nincsen, a
közmunkaprogram keretében az Önkormányzat munkalehetőséget biztosít azon fiataloknak, aki a
programhoz való bekerülési feltételeknek megfelel. Arra irányulóan, hogy a vonzásközpontban
konkrétan milyen erre irányuló programok vannak nincs adatunk.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)

A településen ilyen jellegű szervezetek nincsenek, a vonzásközpontokban igen, helyzetelemzésére
nem áll rendelkezésére pontos adat.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása

A mélyszegénységben élők és romák a települési önkormányzat saját fenntartású intézményeinek
álláslehetőségeire egyenlő esélyekkel pályázhatnak, nincs megkülönböztetés nemre, társadalmi
helyzetre, származásra vonatkozóan.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomás a településen.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2012
2013
2014
2015
2016
2017

822
816
812
800
778
na

2
1,75
3,25
5
5
6,25

0,2%
0,2%
0,4%
0,6%
0,6%
na

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma
(TS 1301)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
115
131
119
99
89
na

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
7,75
9,75
9,75
5,75
5,75
8

%
6,8%
7,5%
8,2%
5,8%
6,5%
na

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált
munkanélküliek száma (negyedévek
átlaga) - TS 1401

Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

2012
2013

54
57,5

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők átlagos száma 2015. márc.
1-től érvényes módszertan szerint
(TS 5401)

Fő

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos
havi száma (2015. március 01-től az
ellátásra való jogosultság
megváltozott)

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %ában

6,57%
7,05%

na
na

na
na
24

2014
60,25
2015
48,25
2016
33,25
2017
39
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

7,42%
6,03%
4,27%
na

7
6
na

na
na
na
na

na
na
na
na

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből
Ebből elégtelen lakáscélra
elégtelen
elégtelen
elégtelen
Bérlakás
Szociális
lakhatási
használt
Lakásállomány
lakhatási
lakhatási
lakhatási
Év
állomány
lakásállomány körülményeket
nem
(db)
körülményeket
körülményeket
körülményeket
(db)
(db)
biztosító
lakáscélú
(TS 4201)
biztosító
biztosító
biztosító
lakások száma ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások száma
(db)
2012
na
7
0
0
0
0
0
na
na

7

0

0

0

0

0

na

7

0

0

0

0

0

na

7

0

0

0

0

0

2016

481
481
481
481

na

7

0

0

0

0

0

2017

481

na

7

0

0

0

0

0

2013
2014
2015

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok
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A településen 481 nyilvántartott lakáscélú ingatlan található, ebből 7 ingatlan az Önkormányzat
tulajdonában lévő bérlakás állományát képezi, amelyekben jelenleg is életvitel szerűen laknak. A
településen nincs elégtelen lakhatási körülményű lakáscélú ingatlan.
b) szociális lakhatás
A településen nincsen szociális bérlakás.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen nincsen lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan.
e) lakhatást segítő támogatások
A településen lakhatást segítő támogatás a lakásfenntartási támogatás, amely a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával
kapcsolatos
rendszeres kiadásaik
viseléséhez
nyújtott
hozzájárulás.
Adósságcsökkentési támogatást nem vett igénybe senki.
f) eladósodottság
Az eladósodottság, fizetési nehézség adódhat átmeneti pénzügyi zavarból, de előfordul, hogy
huzamosabb ideig tartó problémáról van szó. Ez utóbbi leggyakrabban a munkahely elvesztése,
tartós betegség, esetleg valamilyen természeti katasztrófa vagy devizahiteleseknél a megemelkedett
törlesztő részlet, vagy ami a legáltalánosabb: a közműdíjak halmozása esetén fordulhat elő.
Eladósodottságból fakadó hajléktalanságra utaló adat nem áll rendelkezésre.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása:
A település megfelelő közműellátottsággal rendelkezik, így minden lakóingatlan komfortos
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A településen a telep/szegregátum, mint lakókörnyezet nem jellemző. Szegregációval
veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamata nem releváns.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és
gyermekek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok
által ellátott szolgálatok
száma
(TS 4501)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

50
47
39
51
44
na
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Szintén az egészségügyi szolgáltatások támogatásának része az ápolási díj, a tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi
hozzájárulás.

Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Ápolási díj, méltányossági
Ápolási díj, alanyi jogon:
alapon: támogatásban
támogatásban részesítettek évi
részesítettek évi átlagos száma
átlagos száma (TS 5901)
(TS 5902)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

Összesen
na
na
na
na
na
na

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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A településen 1 fő felnőtt háziorvos látja el a háziorvosi szolgálatot, sürgős esetben Szigetváron
található ügyelet. A településen működik gyógyszertár, amely nagyban megkönnyíti az idősebb
korosztály gyógyszereinek beszerzését. Helyben működik védőnői szakszolgálat napi 8 órában,
valamint heti 2 alkalommal a Gyermekjóléti Szakszolgálat. Minden hét szerdai napokon fogorvosi
rendelés van a délutáni órákban, ennek keretében iskola fogászat is megvalósul. (Sürgős esetben
rendelés Kadarkúton).
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A népegészségügyi és koragyermekkori szűrések a lakosság teljes egészének biztosított, és
hozzáférhető a védőnő illetve a háziorvosi rendelőben. Továbbá szervezett keretek között sor kerül
további szűrőprogramokra, vizsgálatokra, mint véradás, mammográfia szűrővizsgálat (Kaposváron,
helyben szervezés a résztvevők utaztatására), hallásvizsgálat, látásvizsgálat a Művelődési Ház
épületében külsős szakemberek bevonásával. Az egészséges életmód fontosságának tudatosítása
érdekében előadások is kerülnek megrendezésre, mint az immunrendszer védelme, vagy a
szűrőprogramok fontosságát célzó előadás.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs intézmény legközelebb Barcson található, a Szivárvány Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, amelynek fejlesztő központja foglalkozik a következő
területekkel:
Korai fejlesztés
Képzésre kötelezettek ellátása
Gyógytestnevelés
Logopédia
Rehabilitáció
Konduktív pedagógiai ellátás
Integrációs tevékenység
Utazótanári ellátás
Szülői – gondozói tanfolyamok
Gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A településen a közétkeztetést az önkormányzat által fenntartott konyha végzi helyben főzött meleg
élelemmel, amely biztosítja az óvódás és iskolás gyermekek étkezésének lehetőségét, valamint az
időskorúak étkeztetését. Az egészséges táplálkozás szempontjai ÁNTSZ ajánlás által vannak
meghatározva, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen a sportprogramok bárki számára hozzáférhetőek. A bejegyzett civil szervezetek közül
a Homokszentgyörgyi Sport Egylet biztosítja a Homokszentgyörgyön élők számára a szabadidő
kulturált eltöltésének lehetőségét, a kikapcsolódás, a szellemi és fizikai regenerálódásnak
megteremtését a helyi szinten végezhető sportolási lehetőségek révén. Az öntevékeny sportolás
mellett fontos szempont a sport szervezett formában történő megvalósítása, ezért az egyesület
megalakulásától fogva részt vesz a megyei labdarúgó bajnokságokon felnőtt és ifjúsági csapattal
egyaránt. Az utánpótlás biztosítása és a sportolni vágyó gyermekek lehetőségeinek bővítése
érdekében az intézményi Bozsik programban is folyamatosan közreműködik.
A sportolási lehetőségek között szerepel továbbá a helyben térítésmentesen használható
kondicionáló terem, amely számos mozgásforma és erőnléti edzés keretében áll a lakosság számára
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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A településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a házi segítségnyújtás,
időskorúak ellátása, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint védőnői szolgálat. A
Mariettapusztán élők közszolgáltatásokhoz és a szociális alapellátásokban való hozzáférés
érdekében a tanyagondnoki szolgáltatás közreműködik, amelynek keretében a szolgáltatást
igénybevevők számára rendelkezésre áll egy WV Transporter mikrobusz.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
A településen nincs tudomás hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértéséről a szolgáltatások nyújtásakor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Pozitív diszkriminációra szükség lenne, az önkormányzatnak lehetőség nincs rá.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi életnek több színtere van Homokszentgyörgyön: intézmények, horgász tó, sportpálya
és szabadidőpark, Művelődési Ház és Könyvtár, informális csoportok, civil szervezetek,
templomok.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A közösségi együttélés jellemzői kis település lévén összehangolt, problémát eredményező
konfliktusok a lakosság körében nem kimutathatóak, a fiatalabb és idősebb generációk
együttműködése összhangban van.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásának jegyében több alkalommal vettek részt a fiatalok
önkéntes programokban a településen az elmúlt években, ezzel tudatosítva az önkéntesség
fontosságát, hangsúlyozását. Több alkalommal került sor a rászorulók részére adományokból
összegyűjtött ruhák szétosztására. Aktívak a civil szervezetek és a vállalkozók.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen jelenleg nem működik roma nemzetiségi önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

alacsony iskolai végzettség, magas álláskeresési
arány

alapiskolai végzettség lehetőségének
feltételeinek biztosítása, ezáltal több lehetőség a
nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésre
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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. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
Év
száma december 31-én (TS 3101)
december 31-én
(TS 3001)
2012

36

25

2013

na

na

2014

na

na

2015

na

na

2016

na

na

2017
na
Forrás: TeIR, KSH Tstar

na

A gyermek veszélyeztetettségének okai olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében
kialakult helyzet, amely a gyermek testi, lelki értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését akadályozza
vagy gátolja. A gyermekvédelembe vételére akkor kerül sor, hogyha a szülő vagy más törvényes
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képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás keretén belül megszűntetni nem tudja, vagy
nem akarja, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben még
biztosítható. A gyermekjóléti szolgáltatás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal segít a
kialakult
veszélyhelyzet
mielőbbi
megszűntetésében.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának feltételei
1. Ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza, vagy
2. ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
3. ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul.
4.1.2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek
évi átlagos száma (TS 5801)

2012

179,5

2013

168

2014

156

2015

141

2016

118,5

2017
na
Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Ingyenes tankönyv, önkormányzati iskolakezdési támogatás, minden iskoláskorú gyermek részére
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Minden iskolás korú gyermek részesül iungyenes étkeztetésben az iskola tartama alatt, valamint a
rászoruló (lakásfenntartási támogatásban részesülők számára) biztosított a szünidei étkeztetés.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem releváns a településen
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nem releváns, hiszen szegregált, telepszerű környezet a településen nincsen.
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)
A védőnői ellátás a hét minden munkanapján üzemel, betöltetlen státusz nincsen a védőnői
feladatokat 1 fő látja el. A táblázatban szereplő gyermek létszám 0-11 hónapos korú gyermek
létszámot takarja. A védőnő a munkája során a 0-6 éves korú gyermekeket gondozza, illetve az
iskola védőnői feladatokat is ellátja a településen működő 8 osztályos általános iskolában.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

8

2013

1

8

2014

1

8

2015

1

4

2016

1

10

2017

1

13

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi
orvos által
ellátott gyerekek
száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2012

0

7643

0

964

na
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2013

0

7332

0

994

na

2014

0

7132

0

946

na

2015

0

5111

0

759

na

2016

0

7712

0

1058

na

2017
0
7544
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

0

790

na

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A településen bölcsőde, családi napközi nem működik.
Speciális, szakorvost igénylő esetekben a legközelebb Barcson van gyermekorvosi szakrendelés, az
óvodában részben valósul meg a speciális ellátás gyógypedagógus közreműködésével.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátás a Gyermekjóléti Szakszolgálat segítségével valósul meg, heti két
alkalommal.
e) gyermekvédelem
A gyermekvédelem a szociális munka szakterülete, olyan köztevékenység, mely a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és
megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek
helyettesítő védelmének biztosítására szolgál.
A védelem szakellátások köre:
Hatósági intézkedések:
 átmeneti és tartós nevelésbe vétel
 védelembe vétel
 családba fogadás
 kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezése
 utógondozás
 kiskorú nevelési felügyeletének elrendelése
 bűnelkövető fiatalkorúak intézeti ellátása és pártfogó felügyelete
Gyermekjóléti szakellátások:
 Otthont nyújtó ellátás
o nevelőszülő
- nevelőszülő
- hivatásos nevelőszülő
- speciális nevelőszülő
o gyermekotthon
o speciális otthon
o csecsemőotthon
 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás (TEGYESZ)
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzet esetén a legközelebbi hely Kaposvár, ahol működik erre a célra alkalmas szolgáltatás
a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény. A településen ilyen szolgáltatás
nincs.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
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Szabad- és szünidőben sport programokat a Sport Egylet biztosít a gyermekeknek, testmozgásra
lehetőséget az önkormányzati tulajdonú és fenntartású kondicionáló terem, továbbá a szabadidő
hasznos eltöltésére lehetőséget a község jól felszerelt Művelődési Ház nyújt.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A település részt vesz folyamatosan a szünidei gyermekétkeztetés programban. A tankönyveket
ingyenesen kapják a diákok.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére a
szolgáltatások nyújtásakor nem került sor a községben, észrevételről, jelzésről információ nincs.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Nem releváns.
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
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai férőhelyek
Óvodai
gyermekcsoportok
feladatellátási
gyermekek
száma
gyógypedagógiai
száma helyek száma
száma
(gyógypedagógiai
gyermekcsoportok
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
száma
neveléssel együtt
neveléssel együtt) neveléssel együtt)
(TS 2801)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2701)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2012

na

2

66

1

45

na

2013

na

2

60

1

32

na

2014

na

1

30

1

29

na

2015

na

1

30

1

28

na

2016

na

1

40

1

26

na

2017

na

na

na

na

na

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis
tanulók száma
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Tanév

Általános iskola Általános iskola
1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon
tanulók száma
tanulók száma Általános
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai iskolások
oktatással
oktatással
száma
együtt)
együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

Napközis általános
iskolai tanulók
száma a nappali
oktatásban
(iskolaotthonos
tanulókkal együtt)
(TS 1701)

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

65

76

141

86

61,0%

2012/2013

69

70

139

89

64,0%

2013/2014

68

68

136

93

68,4%

2014/2015

54

71

125

91

72,8%

2015/2016

50

61

111

90

81,1%

2016/2017

na

na

na

na

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Hátrányos megkülönböztetés, elkülönítés az oktatás, képzés területén a gyermekek között nincsen.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A településen egyedüli oktatási intézmény lévén nem releváns.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincsen pozitív diszkrimináció
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nehéz anyagi körülmények, amelyből fakadóan
a gyermekek nem rendelkeznek az iskolába
járáshoz szükséges ruházattal, taneszközökkel,
amelynek eredményeként tankötelezettségének
a gyermek nem tesz eleget.
A család működését, a gyermeknevelést zavaró
és akadályozó okok közül a családok anyagi,
gazdasági, család széteséséből, a nevelés,
gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó
veszélyeztetettség megemelkedett.

Szociális körülmények javítása,
Együttműködés a gyermekjóléti szolgálat
munkatársával, adományok gyűjtése
rászorulóknak, lehetséges támogatások
kihasználása
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelését,
személyiségfejlesztését, illetve a szülők
eredményes bevonását segítő ismeretek
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése
érdekében.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők mindazon kihívásokkal szembesülnek a gazdaságban, mint a férfiak, de ezeken felül még
sajátosan női problémákkal is meg kell küzdeniük. A nők bizonyos életszakaszaiban a munka és
család egyensúlyának megteremtése nagyobb feladatokat jelent számukra. Ezért lehetőséget kell
teremteni arra, hogy ezen átmenetei életszakaszokban se szoruljanak ki a foglalkoztatásból, és így a
rugalmasabb, családbarát munkavállalási formák, munkaerő-piaci modellek használatával
gazdálkodjunk jobban a női erőforrásokkal.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Férfiak
(TS 0803)

Nők
(TS 0804)

Férfiak

Nők

Férfiak
(TS 0801)

Nők
(TS 0802)

411
406
403
408
395
na

411
410
409
392
383
na

na
na
na
na
na
na

na
na
na
na
na
na

60
71
62
58
48
na

55
59
57
42
40
35

37

38

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Jelenleg nincs a településen ilyen képzés.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nehéz az alacsony iskolai végzettséggel elhelyezkedni, legyen szó férfiról vagy nőről. A legtöbb
alacsony képzéssel rendelkező nőt a közfoglalkoztatásban foglalkoztatják szakértelmet nem igénylő
munkakörökben. Pontos adat a nők körében az iskolai végzettségekre nem áll rendelkezésre.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésre nem volt példa, sem bér, sem más
jellegből adódóan.
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 kisgyermekes nők munkaerő-piaci elhelyezkedése és részvétele különösen alacsonynak
tekinthető. Ennek oka egyrészt, hogy a kisgyermekek (különös tekintettel a 3 éven aluliak) számára
nyújtott napközbeni ellátások nem állnak elegendő számban rendelkezésre, másrészt pedig, hogy
hiányoznak azok a rugalmas foglalkoztatási formák, melyek a kisgyermekesek számára a
munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolását megkönnyítenék. A településen nem
működik bölcsőde, családi napközi.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés
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37

39
40
39
34
38

39
40
39
34
38
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A településen biztosított a család és nővédelmi gondozás: családtervezés, fogamzás előtti gondozás,
genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása.
A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és
pszichés körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint
a termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés
előtti gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben dolgozó védőnő
segíti ezt a fajta a gondozást.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem tud az önkormányzat a vizsgált évek egyikében
sem. Családon belüli erőszakról nincs tudomásunk. Nagyon nehéz sok esetben feltárni az ilyen
jellegű problémákat, akár család, akár párkapcsolat esetében. Épp a nők azok, akik a lehető
legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi sem történne, ezzel nehezítve a probléma megoldását.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Helyben sem családok átmeneti otthona, sem anyaotthon nincsen. Legközelebb Kaposváron, a
településtől 45 km-re érhető el ilyen szolgáltatás.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Jelenleg női képviselők is választott tisztséget töltött be az önkormányzat képviselő-testületében két
fővel. A helyi civil szervezetek egyike teljes egészében női tagokból áll, de mellette férfi segítőik is
vannak, másik két civil szervezet tagjai, támogatói, segítői túlnyomó részben férfiak.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a
településen eddigiekben nem voltak konkrét programok. A munkaerő-piacon való
elhelyezkedésük az anya szerep betöltése mellett nehéz, sok esetben csak részmunkaidős állást
tudnak vállalni.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

gyermeket nevelő álláskereső, munkanélküli
nők helyzete a munkaerő-piacon való
elhelyezkedésre

gazdasági kiszolgáltatottság enyhítése
érdekében információgyűjtés, álláskeresés
segítése továbbképzés biztosításával

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban
részesülők száma

Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012
2013
2014
2015
2016
2017

127
116
107
104
102
na

204
197
188
177
175
na

331
313
295
281
277
na

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő idős
emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára
zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Élethosszig tartó tanulás projekt keretében előadássorozatok valósulnak meg a településen, az
inkább idősebb korosztályt érdeklő, számukra fontos témákban. Foglalkoztatást támogató program a
településen nincsen.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
115
131
119
99
89
na

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
8
16
18
15
17
13

%
7%
12%
15%
15%
19%
na

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
143
117
135
82
87
67

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
na
na
na
na
na
na

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
A település központjától 4,2 km-re (a település közigazgatási határán belül) a külterületi lakott
területen (Mariettapuszta) élő emberek a távolság miatt nem tudják igénybe venni teljes körűen a
településen elérhető közszolgáltatásokat, így a külterületi létformából adódóan hátrányos helyzetben
vannak. Az Önkormányzat pályázati lehetőségen keresztül elindította és működteti tanyagondnoki
szolgáltatását. Nappali ellátásban részesülő lakos nincsen a településen.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése megfelelő a településen,
akadályoztatásra nem volt precedens. A szociális feladatok ellátásában közreműködik a Barcsi
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Drávamenti Alapszolgáltatási Központ annak
érdekében, hogy a szociális ellátások jogszabályokban előírt feltételein maradéktalanul
teljesüljenek. Az Alapszolgáltatási Központ a részt vevő önkormányzatok igazgatási területein az
alábbi feladatokat látja el az időskorúak tekintetében, érdekében: étkeztetés, házi segítségnyújtás.
Az Önkormányzat pályázati lehetőségen keresztül elindította és működteti tanyagondnoki
szolgáltatását.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS
5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
2
2
2
na
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősödő korosztály kikapcsolódása, szórakoztatása részére a községi Művelődési Ház és
Könyvtár biztosított mindig is programokat rendezvényeivel, könyvtárával. A település civil
szervezetei mindig voltak, és vannak öntevékeny csoportok a településen, amelyek programjai a
lakosság egészének szólnak, legyen az időskorú résztvevője, vagy élvezője az általuk szervezett
programoknak, biztosítva számukra az aktív, kulturált kikapcsolódást. A nyugdíjas korosztály
számára évente kétszer zenés-táncos rendezvény kerül megrendezésre, amely mára hagyománnyá
vált május és december hónapokban. Az olvasni kedvelőket várja a könyvtár bőséges állománya és
folyóiratai. A könyvtár használata teljes mértékben térítés mentes minden korosztály számára.
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

5 540
5 623
5 540
5 745
3 986
na

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

Forrás: TEIR

c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártassága elenyésző, helyzetelemzésére konkrét számadat nincsen. Tény,
hogy a mai háztartások túlnyomó része rendelkezik személyi számítógéppel és talán internet
hozzáféréssel is. Az idősebb korosztály nagy része vonakodva nyúl a számítógéphez, családban
fiatalabb családtag esetleg taníthat, mutathat meg dolgokat, lehetőségeket a számítógép és internet
által. Összességében az idősek informatikainak mutatója alacsony. Segítségükre a megfelelő
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eszközökkel felszerelt Digitális Jólét Program (továbbiakban DJP) Pont van a településen működő
Művelődési Ház és Könyvtárban szakmailag felkészült DJP mentorral.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A nyugdíjas korosztály számára évente kétszer zenés-táncos rendezvény kerül megrendezésre,
amely mára hagyománnyá vált május és december hónapokban. Az olvasni kedvelőket várja a
könyvtár bőséges állománya és folyóiratai. A könyvtár használata teljes mértékben térítés mentes
minden korosztály számára. Természetesen a Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja minden
rendezvényére az idősebb, nyugdíjas korosztály programok iránt érdeklődőit megkötések nélkül.

45

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egyedül élő időskorúak szegényes társas
kapcsolatai

közösségi programok szervezése számukra

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékossággal élő emberek meghatározására nem áll rendelkezésre pontos adat annak
vonatkozásában, hogy a fogyatékosság típusa mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Mivel nem áll rendelkezésre fogyatékkal élő személy meghatározására pontos adat, így nem
meghatározható a foglalkoztatás és a fogyatékkal élő személy kapcsolatának bármely lehetősége.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A településen nem működik ilyen jellegű intézmény.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
Megváltozott
Megváltozott munkaképességű
munkaképességű személyek
Év
személyek szociális ellátásaiban
szociális ellátásaiban
Összesen
részesülők száma - Férfiak (TS 6201)
részesülők száma - Nők (TS
6301)
2012
27
43
70
2013
24
43
67
2014
22
41
63
2015
20
37
57
2016
21
32
53
2017
na
na
na
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Nincs rendelkezésre álló adatbázis ennek kimutatására
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Igen/nem

Lift
alapfok
középfok
felsőfok
fekvőbeteg
ellátás
egészségügyi járó beteg
intézmények szakellátá
s
alapellátá
s
kulturális, művelődési
intézmények
önkormányzati,
közigazgatási intézmény
igazságszolgáltatási,
rendőrség, ügyészség
szociális ellátást nyújtó
intézmények
oktatási
intézmények

Vakvezető Mozgáskorlátozottak
Hangos
Rámpa
sáv
részére mosdó
tájékoztatás

Indukciós
hurok

Tapinthat
ó
informáci
ó

Jelnyelvi
Egyéb
segítség

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

van

nincs

van

van

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

A településen található intézmények részben akadálymentesítettek.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Nem megoldott a településen a szolgáltatások akadálymentesítése.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Részben megoldott
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Részben megoldott
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Fogyatékos személyek számára a településen nincs elérhető szakszolgáltatás.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nem releváns.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Fogyatékkal élő személyek adathiánya

Feltérképezés a lakosság körében a fogyaték
típusa szerint, adatbázis létrehozása

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.)
Az önkormányzatnak, a nevelési és kulturális feladatokat ellátó intézményeknek, a településen
működő civil szervezeteknek és informális csoportoknak, a helyi vállalkozóknak és nem utolsó
sorban a lakosságnak közös érdeke, hogy a település élhető település maradjon a jövőben is. Jól
működő együttműködés alakult ki a szervezetek és a lakosság között, hiszen mindenki érdeke, hogy
az élhető település fenntarthatósága a továbbiakban is megmaradjon.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
A település önkormányzata együttműködik a katolikus és református egyházzal, a működő civil
szervezetekkel, és intézményekkel. A folyamatos együttműködés keretében valósulnak meg
programok települési szinten.
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c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatalként működik a
szomszédos Szulok és Kálmáncsa településekkel, mint Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal. Területileg a Barcsi járáshoz tartozik. A település aktív tagja a Többcélú Kistérségi
Társulásnak, amelynek keretében a már említett feladatokat látják el, szolgáltatásokat tartanak fent.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nem működik a településen nemzetiségi önkormányzat
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A bejegyzett civil szervezetek, mint a Homokszentgyörgyi Sportegylet, valamint a
Homokszentgyörgyi Horgászegyesület (valamint az informális csoportok, mint a
Homokszentgyörgyi Vidám Nagyik) működésük során figyelembe veszik az esélyegyenlőség
szerepét, fontosságát nem csak mindennapjaikban, hanem működésük során is.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A helyi vállalkozók, gazdálkodó részt vesznek a település rendezvényei, programjai szervezésében,
támogatásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Homokszentgyörgy Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, valamint a program megalkotásában és megvalósításában közreműködő
intézmények, szervezetek, egyházak képviselői esetleges módosító javaslatok megtétele céljából
tanulmányozhatják. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Közös Önkormányzat
Hivatalban korlátozás nélkül elérhető valamint Homokszentgyörgy Község weboldalán
(http://homokszentgyorgy.hu) olvasható.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A település lakossága korlátok nélkül megismerhetik Homokszentgyörgy Helyi Esélyegyenlőségi
Programját a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában, valamint a község weboldalán
(http://homokszentgyorgy.hu), majd észrevételei, esetleges módosító javaslataikat megtehetik a
minden év végén megrendezésre kerülő falugyűlésen.
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c) A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
és/vagy
- alacsony iskolai végzettség
mélyszegény- - magas álláskeresési arány
ségben élők
- nehéz anyagi körülmények, amelyből
fakadóan a gyermekek nem
rendelkeznek az iskolába járáshoz
szükséges ruházattal, taneszközökkel,
amelynek eredményeként
tankötelezettségének a gyermek nem
tesz eleget
Gyermekek
-A család működését, a gyermeknevelést
zavaró és akadályozó okok közül a
családok anyagi, gazdasági, család
széteséséből, a nevelés,
gondozás, törődés, szeretet hiányából
adódó veszélyeztetettség megemelkedett
Idősek

- egyedül élő időskorúak szegényes
társas kapcsolatai

Nők

- gyermeket nevelő álláskereső,
munkanélküli nők helyzete a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre

Fogyatékkal
élők

- fogyatékkal élő személyek adathiánya

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
- alapiskolai végzettség, tovább- és
átképzési lehetőségek feltételeinek
biztosítása
- szociális körülmények javítása,
- együttműködés a gyermekjóléti
szolgálat munkatársával,
- adományok gyűjtése rászorulóknak,
- lehetséges támogatások kihasználása
- A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelését,
személyiségfejlesztését, illetve a szülők
eredményes bevonását segítő ismeretek
elsajátítása és a kompetenciák
fejlesztése érdekében
- közösségi programok szervezése az
idős korosztály számára
- gazdasági kiszolgáltatottság enyhítése
érdekében információgyűjtés,
álláskeresés segítése továbbképzések
biztosításával
- Feltérképezés a lakosság körében a
fogyaték típusa szerint, adatbázis
létrehozása
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A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Oktatási, képzési támogatások,
Romák
felzárkóztató képzések, átképzések a
és/vagy
hatékony munkaerő-piaci integráció
mélyszegényelősegítése érdekében a romák és
ségben élők
mélyszegénységben élők részére.
Célcsoport

Szociális környezet javítása
Gyermekek

Idősek

Szakmai kerekasztal a szakmai
szervezetek, érintett intézmények
munkatársainak
Közösségi programok szervezése az
időskorúak számára
Tanyagondnoki szolgáltatás elindítása

Nők

Az álláskereső nők foglalkoztatási
esélyének növelése a munkaerőpiacon
való elhelyezkedés érdekében képzések
segítségével

Fogyatékkal
élők

Adatbázis létrehozása a fogyatékkal
élők körében az esélyegyenlőség
megvalósulásának elemzése érdekében

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
felelős: polgármester
partnerek: önkormányzat, Járási Munkaügyi
Hivatal, Művelődési Ház és Könyvtár,
felnőttképzési központok, programon
résztvevők
felelős: polgármester
partnerek: gyermekjóléti szolgálat, védőnő,
általános iskola, óvoda, önkormányzat
felelős: polgármester
partnerek: gyermekjóléti szolgálat, védőnő,
általános iskola, óvoda, önkormányzat,
Művelődési Ház és Könyvtár
felelős: polgármester
partnerek: Művelődési Ház és Könyvtár,
civil szervezetek, általános iskola, óvoda
felelős: polgármester
partnerek: önkormányzat
felelős: polgármester
partnerek: Járási Munkaügyi Hivatal,
önkormányzat, Művelődési Ház és
Könyvtár, képző központok
felelős: polgármester
partnerek: önkormányzat, szociális
ügyintéző, védőnő, helyi esélyegyenlőségi
referens

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák is aktív szereplői lehetnek a munkaerő-piaci
életnek.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményeinek helyzetére
kínálkozó lehetőségeket feltárjuk, ezzel javítva életkörülményeiket, mindennapjaikat, elősegítve a
társadalmi felelősségvállalásban történő nagyobb mértékű felelősségvállalást, munkaerő-piacon
való elhelyezkedésüket.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szociális és lakhatási körülményeinek javítását,
segítését, a gyermekszegénység csökkentését, a tankötelezettség elmulasztására okot adó, adható
tényezők enyhítését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek társas kapcsolataira szolgáló színterek működtetésére,
közösségi életükre, hogy részesei legyenek az aktív lakosságnak a szabadidős és kulturális
programok keretében, s ezáltal a lakosság megbecsült tagjai lehessenek. Segítésük kiemelkedően
fontos. A lakott külterületen élők életminőségének javítását célozzuk meg a tanyagondnoki
szolgálat elindításával, amelyre keressük a megfelelő pályázati forrást.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkalehetőségekhez való hozzáférést,
munkaerő-piaci elhelyezkedésük segítését tovább és átképzések lehetőségének megszervezésével.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetének pontosabb feltérképezésére, és
törekszünk az intézményi, közlekedési, és szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadálymentesítésére.
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Intézked
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Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése

0. Település szintű probléma
A belterületi
közterületek
karbantartásának
elősegítése, és
Belterületi
hatékonyabb
közterületek
Eszközbeszerzés
elvégzése
karbantartása egész Nemzeti
belterületi
1
érdekében gépek évben (zöldterületek Reform
közterületek
és eszközök
pázsitfelületei, árkok, Program
karbantartásához
beszerzése
utak, járdák, parkolók
(benzinmotoros hómentesítése)
fűnyírók és kaszák,
hómarók,
szárzúzó)
A települési
köztemetőben
lévő ravatalozó
épületének
felújítása az
A XXI. század
energiahatékonysá elvárásainak
g és az
megfelelő tér
akadálymentesség biztosítása a
Ravatalozó
jegyében. Az
kegyeleti
Nemzeti
felújítása és
2
épület
szolgáltatások
Reform
akadálymentesítés
tetőcseréjének és megfelelő biztosítása Program
e
külső homlokzati érdekében, szem
hőszigetelésének előtt tartva az
megvalósítása,
esélyegyenlőség
valamint
megvalósulását.
vizesblokk és
illemhelyiség
kialakítása, amely
megfelelő

E

Az intézkedés tartalma

Eszközbeszerzés
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Az intézkedés
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Az intézkedés
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ak határideje mérő indikátor(ok)
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technikai)

Eszközpark
Polgármest
gépeinek
Pályázati
2020.12.31.
er
számszerűsíthet lehetőség
ő bővülése.

Pályázati forrás révén a
köztemető ravatalozójának
Polgármest
felújítása és akadálymentes
2022.12.31.
er
vizesblokk és
illemhelyiségek kialakítása.

Pályázati forrás
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akadálymentesség
gel szolgálna a
mozgáskorlátozott
ak számára. A
köztemetőben
eddigiekben nincs
lehetőség sem
illemhely, sem
mosdó
használatára, így
annak kialakítása
szükségszerű, és
településszintű
probléma.
A Művelődési Ház A Művelődési Ház
tánctermének
nagy létszámú
padlóburkolat
közönség
cseréje, valamint befogadására
nyílászáróinak
alkalmas rendezvénycseréje az
és tánctermének
energiahatékonysá padlóburkolat
g és az
cseréje, és
A Művelődési Ház
akadálymentesség nyílászáróinak
Nemzeti
tánctermének és
jegyében. A
cseréje, amelynek
Reform
előterének
meglévő
révén az
Program
felújítása
vizesblokkok
akadálymentes
felújítása a mai
közlekedés
kornak megfelelő megvalósul. A
szinten, külön női vizesblokkok
és férfi oldalon,
felújítása és
valamint a
akadálymentességén
mozgáskorlátozott ek komfortosabbá,
vendégek részére minőségibbé tétele
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Belső felújítás, és
nyílászárók cseréje.
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technikai)

Megvalósult
Polgármest
rendezvények
2022.12.31.
Pályázati forrás
er
látogatottságán
ak szám
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5

már korábbiakban révén használata a
kialakított
mai kor
helyiségben.
színvonalának
megfelelő minden
célcsoport számára.
A háziorvosi
alapellátást
A háziorvosi
biztosító épület
alapellátás
felújítása az
minőségének
energiahatékonysá
fejlesztése az épület
g és az
energiahatékonyságá
akadálymentesség
nak növelésével,
Orvosi rendelő
jegyében, továbbá
Nemzeti
továbbá
felújítása és
korszerű orvosi
Reform
eszközbeszerzésével,
eszközbeszerzése segédeszközök és
Program
így hatékonyabbá
felszerelések
téve a háziorvosi
beruházása a
alapellátás
szolgáltatás
szolgáltatásainak
zökkenőmentes,
körét a lakosság
és magas
számára.
színvonalú
elvégzéséhez.
A
homokszentgyörgy
i Általános Iskola Az iskola
tornatermének
tornaterméhez
Nemzeti
Tornaterem
öltözőinek
tartozó öltözők
Reform
felújítása
felújítása,
felújítása, és az
Program
nyílászáróinak
épület tetőcseréje.
cseréje, az épület
tetőcseréje.
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Az intézkedés
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(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az épület tetőcseréje,
homlokzati hőszigetelése,
nyílászáróinak cseréje,
Polgármest
Ellátott betegek
2022.12.31.
Pályázati forrás
orvosi segédeszközök,
er
száma
infrastruktúra fejlesztését
szolgáló eszközbeszerzése.

Tetőcsere, öltöző és folyosó
burkolatának cseréje,
Polgármest
épületgépészeti
2022.12.31.
er
fejlesztések, vizesblokkok
felújítása.

Pályázati forrás
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A település
minden
A szabadidő hasznos
korosztályának
és kulturált
Helyi identitás
szóló
eltöltésére irányuló
Nemzeti
erősítése jegyében rendezvények
programszervezés
6
Reform
rendezvényszerve szervezése,
minden korosztály
Program
zés
rendezvényeinek részére a településen
megvalósulásához kormeghatározás
szükséges
nélkül szabadon.
eszközbeszerzés.
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A munkanélküliek
között jelentős a
társadalom
hátrányos
helyzetű
Oktatási, képzési
csoportjainak
támogatások,
aránya, (romák,
felzárkóztató
mélyszegénységbe
képzések,
n élők), akik
Cél a
átképzések a
megfelelő iskolai foglalkoztatottak
Nemzeti
hatékony
végzettség és
számának növelése Társadalmi
1
munkaerő-piaci
szakképzettség
mind a romák, a
Felzárkózási
integráció
hiányában nem
mélyszegénységben Stratégia
elősegítése
tudnak
körében.
érdekében a
érvényesülni az
romák és
munkaerő-piacon.
mélyszegénységbe
Képzések
n élők részére
biztosításával az
esélyeik
javulhatnak,
munkaerő-piaci
integrációjuk
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Szabadidős, sport,
ismeretterjesztő és
kulturális
rendezvényszervezés.
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Az intézkedés
Az intézkedés
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A programokon
résztvevők
Polgármest
Közösségek
2022.12.31. száma, a
Pályázati forrás
er
aktivitása
programok
mennyisége.

Eredményességi
Pályázati
mutatók:
lehetőségek az
Hátrányos
anyagi források
helyzetűek
megteremtéséh
munkaerőez, résztvevők
R: 1 év –
piacra történő
igénye,
Kompetenciamérések
visszajuttatása, valamint
(milyen képzésre van
Alacsony
megfelelő
szükség, kérdőíves
végzettségűek
létszáma a
igényfelmérés, melyek
megfelelő
képzések
Megfelelő
lehetnek a számításba
Polgármest
szintre hozása, 2024.01.31.
elindításához, munkaerő-piaci
vehető képző szervek,
er
Csökken a
papír és
háttér.
pályázati források
funkcionális
nyomtatófesték
figyelemmel kísérése) K: 2
analfabéták
a kérdőívek
év – Képzések beindítása H:
száma, -Nő a
elkészítéséhez,
5 év – utánkövetés,
szakképzettek
kérdőívet
elhelyezkedés segítése
száma, -A
készítők és a
célcsoportok
felmérést
társadalmi
végzők
megbecsüléséne
munkacsoportja
k növekedése, .
A megszerzett
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elősegíthető, a
magasabb szintű
tudás és a
magasabb számú
képzettség a
munkaerő-piaci
mobilitást
eredményezi

2

Élelmiszersegély
Az RSZTOP kiemelt
biztosítása
projekt célja, hogy
szociálisan
rendszeres
rászoruló
Rászoruló
segítségnyújtás
megváltozott
Személyeket
keretében tartós
munkaképességű,
Támogatása
élelmiszercsomaggal
valamint rendkívül
Operatív Program
lássa el az RSZTOP
alacsony
4.1.1
által meghatározott
jövedelmű
célcsoportba tartozó
időskorú
személyeket,
személyek
családokat.
számára
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tudás nemcsak
az egyén javára,
hanem a
település
hasznára is
fordítható
Dokumentáltság
: Adatbázis
töltése, melyből
egyértelműen
látszik a
foglalkoztatotta
k számának
növekedése, a
képzettséget
szerzők
számának
pozitív irányú
változása.

Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia

Az RSZTOP 4.1.1-16 projekt
keretében a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
élelmiszercsomagot juttat a
kedvezményezett
járásokban élő, szociálisan
rászoruló, megváltozott
munkaképességű és
rendkívül alacsony
jövedelmű időskorú
személyek számára. A
jogosulti körbe tartoznak a
rokkantsági vagy

Családsegít
Átvételi
Családsegítő és
ő és
2022.01.31. elismervény,
Gyermekjóléti
Gyermekjól
jogosultsági lista Szolgálat
éti Szolgálat
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nyugellátásban részesülő,
továbbá időskorúak
járadékában részesülő
személyek, amennyiben
legfeljebb a mindenkori
nyugdíjminimum 130%ának megfelelő havi
jövedelemmel
rendelkeznek. (A
jövedelmet személyenként
vagy háztartáson belül
számolva kell meghatározni,
és a támogatott számára
kedvezőbb, vagyis
alacsonyabb értéket kell
figyelembe venni). A tartós
bentlakásos ellátást
igénybevevő személyek
nem részesülhetnek
támogatásban. Az RSZTOP
keretében a szegénység
csökkentése érdekében
racionalizált, a szegény
gyermekes családok és
rendkívül alacsony
jövedelmű személyek
élethelyzetének javítása
érdekében történő
intézkedések
végrehajtására kerül sor. Az
Európai Unió Európai
Strukturális és Beruházási
Alapok támogatják az
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Európai Unió Európa 2020
stratégiája céljait, amelyek
eléréséhez az RSZTOP
projekt is hozzájárul a
leginkább rászoruló
személyek élethelyzetének
javítását szolgáló
programmal.

3

EFOP 3.7.1.-172017. " Aktívan a Felnőttképzés
tudásért"

A jogszabályban
meghatározottak
alapján szociális
tűzifa
Szociális tüzifa
4
igénylésének
program
lehetősége
rászoruló
személyek
számára.
II. A gyermekek esélyegyenlősége
Szociális környezet A nehéz anyagi
1
javítása
körülményekből

-Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
HEP
A
A hátrányos helyzetű Stratégia referens,
szakma/érettségi/továbbta
emberek, köztük
Egész életen
EFOP 3.7.1.nulás érdekében történő
romák képzettségi át tartó
17-2017. "
felzárkoztató képzés, amely
szintjének, és ezáltal tanulás
Aktívan a 2021.03.21.
hivatott az elemi iskola
foglalkoztatási
szakpolitikáján
tudásért"
elvégzésére, így nagyobb
esélyeinek növelése ak
projekt
lehetőség a munkaerő
érdekében.
keretstratégiáj
tanácsadópiaconvaló elhelyezkedésre.
a a 2014-2020
mentor
közötti
időszakra

Alapszintű tüzelő
biztosításának
lehetősége

Nemzeti
Reform
Program

Megfelelő
infrastruktúráva
Továbbtanulás,
l rendelkező
munkaerőpiacon
helyszín a
Megvalósult
való
képzések
képzések száma,
elhelyezkedés,
megtartásához,
képzéseken
kiszakadás a
lehetőségek
résztvettek
álláskeresők vagy
szerint helyben,
száma
közfoglalkoztatásb
10-15 fő
an dolgozók
befogadására
köréből
alkalmas
teremben.

Jóváhagyott
Kemény, lombos tűzifa 1-2 Polgármest
2022.12.31. igénylések
m3
er
száma

Állami
finanszírozás

A nehéz anyagi
„Legyen jobb R: 6 hónap – az érintett
Polgármest
Eredményességi Támogatói
2024.01.31.
helyzetből fakadóan a
családok helyzetelemzése, a er
mutatók: A
hálózat

A védelembe
vételi esetek

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Intézked
összhangja
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése

fakadóan magas a
18 év alatti
védelembe vett
gyermekek
eseteinek száma,
amelynek oka a
legtöbb esetben a
tankötelezettség
elmulasztása,
illetve a gyermek
érzelmi és fizikai
elhanyagolása,
szükséges
ruházati, és iskolai
eszközök
meglétének
hiánya

E

Az intézkedés tartalma

jelen problémákkal gyerekeknek!” gyermek
küzdő családok
Nemzeti
szükségletfelmérése, a
gyermekeinek
Stratégia
Családsegítő és
iskolába járáshoz
Gyermekjóléti Szolgálat
szükséges eszközök
munkatársával és a
biztosítása
védőnővel folyamatos
támogatások,
kapcsolattartás és
adományok révén,
együttműködés. K: 1 év – a
így a korlátok
szükségletelemzésből és
megszüntetése
igényfelmérésen alapuló
annak tekintetében,
adománygyűjtések
hogy a gyermek
szervezése,
elmulasztja
forráslehetőségek
tankötelezettségét,
felmérése támogatások
cél a védelembe
tekintetében. Az érintett
vétel megszűnésének
családok részére ruházat,
elérése a megfelelő
iskolaszerek csomagba
segítségnyújtással, és
történő összeállítása, és
az együttműködve a
eljuttatása, ezáltal a
Családsegítő és
gyermekek iskolázottsági és
Gyermekjóléti
iskolába járáshoz szükséges
Szolgálat
készleteinek elégséges
munkatársával,
szintre emelése. H: 2 év – a
valamint a védőnővel
védelembe vett 18.
a gyermek további
életévüket még be nem
biztonsága
töltöttek létszámának
érdekében.
csökkentése érdekében a
folyamat fenntartása,
folyamatos
adománygyűjtés, és
lehetséges támogatások,
források felhasználása, hogy
a tankötelezettség

F

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

védelembe vétel
számainak
csökkenése, az
Általános Iskola
és az Óvoda
naplóinak
hiányzásokra
vonatkozó
adatai. A
dokumentáltság
vonatkozik a
rövid-, közép- és
hosszú távra. A
Gyermekjóléti
és Családsegítő
Szolgálat és a
védőnő
koordinálásával
a folyamat
figyelemmel
kísérhető.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

számának
csökkenése

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Intézked
összhangja
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

elmulasztására ne
kerülhessen sor ruházat és
iskolaszerek hiányában.
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Szakmai
kerekasztal a
szakmai
szervezetek,
érintett
intézmények
munkatársainak

Cél, a gyermekekkel
foglalkozó
szakemberek közötti
együttműködés
erősítése, szakmai
A védelembe
találkozók szervezése
vétel számainak
az érintett
csökkenése, az
A család
intézmények
-érintett családok eseteinek
Általános Iskola
működését, a
munkatársai részére.
összegyűjtése -a segítésben,
és az Óvoda
gyermeknevelést A szakmai
problémamegoldásban
naplóinak
zavaró és
jelzőrendszer, illetve
közreműködő partnerekkel
hiányzásokra
akadályozó okok az oktatási, nevelési
közreműködő
való esetegyeztetés vonatkozó
közül a családok és kulturális
partnerek,
„Legyen jobb szakmai kerekasztal
adatai. A
anyagi, gazdasági, intézmények közötti
megfelelő
a
szervezése a partnerekkel dokumentáltság
család
szorosabb
polgármest
helyszín a
gyerekeknek!” a védelembe vétel
2024.01.31. vonatkozik a
széteséséből, a
kommunikáció,
er
szakmai
Nemzeti
tárgyában érintett esetek
rövid-, közép- és
nevelés, gondozás, hatékonyabb
megbeszélések
Stratégia
kielemzése, majd megoldás
hosszú távra. A
törődés, szeretet együttműködés
megvalósításáh
keresése a probléma
Gyermekjóléti
hiányából adódó létrehozása annak
oz
enyhítésére -szorosabb
és Családsegítő
veszélyeztetettség érdekében, hogy a
együttműködés az érintett
Szolgálat és a
megemelkedett, gyermekeket érintő
családokkal, rendszeres
védőnő
az eseteknek
problémákra a lehető
tanácsadás
koordinálásával
megfelelően
leggyorsabb és
a folyamat
legmegfelelőbb
figyelemmel
intézkedések
kísérhető.
szülessenek. Rövid,
közép és hosszútávú
cél a jezőrendszer
hatékonyabb
működésének

a védelembe vétel
számának
csökkenése a
folyamat által

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Intézked
összhangja
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése

elérése a szorosabb
kapcsolattartás révén
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Az RSZTOP kiemelt
projekt célja, hogy
rendszeres
segítségnyújtás
keretében
élelmiszercsomagg
A gyermekek
Rászoruló
al illetve alapvető
egészséges
Személyeket
fogyasztási
fejlődésének és
Támogatása
cikkeket
megfelelő
Operatív Program tartalmazó
higiéniájának
1.1.1, 2.1.1
csomaggal lássa el
biztosítása
az RSZTOP által
meghatározott
célcsoportba
tartozó
gyerekeket,
családokat

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

0-3 éves korúak az RSZTOP1.1.1. „Élelmiszersegély
biztosítása szegény
gyermekes családok
számára” című felhívás
keretében
élelmiszercsomaghoz
jutottak a kedvezményezett
járásokban élő, rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, de
intézményi ellátásban nem
részesülő, elsősorban 0-3
éves korú (illetve a nyári
"Legyen jobb a
Családsegít
iskolaszünet időszakában a
Átvételi
Családsegítő és
gyermekeknek
ő és
7-14 éves korú) gyermekek
2021.12.31. elismervény,
Gyermekjóléti
!" Nemzeti
Gyermekjól
családjai, illetve az olyan
jogosultsági lista Szolgálat
Stratégia
éti Szolgálat
háztartásban élő várandós
anyák, amelyben
háztartásban aktív korúak
ellátására jogosult személy
él (a magzat 3 hónapos
korától), valamint az
RSZTOP-2.1.1. „ Alapvető
fogyasztási cikkek
biztosítása szegény
gyermekes családok
számára” című felhívás
keretében a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság alapvető

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Intézked
összhangja
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése
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E

Az intézkedés tartalma

F

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

fogyasztási cikkeket
tartalmazó csomagot juttat
a kedvezményezett
járásokban élő, intézményi
étkeztetésben nem
részesülő, rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, 0-3
éves gyermeket nevelő
családok, valamint az olyan
háztartásban élő, várandós
anyák (a magzat 3 hónapos
korától) életminőségének
javítása érdekében,
amelyben aktív korúak
ellátására jogosult személy
él. A szegénységben élő
gyermekek esetében olyan
hiányzó fogyasztási cikkek
nyújthatók, mint például
babacsomag, ruházati
termékek, a gyermek
életkorának megfelelő
könyvek és készségfejlesztő
játékok, tisztálkodó és
mosószerek.
Cél, hogy
A klub egyik funkciója, hogy
A rendszeresen részt
segítséget
az előadások révén vevő gyermekek
"Legyen jobb a
kapjanak az
amelyek a
Baba-Mama Klub
könnyen
gyermekeknek
édesanyák
fejlődéslélektanra épülnek- Védőnő
foglalkozás
beilleszkednek a
" Nemzeti
gyermekgondozási
az édesanyák ismereteket,
közösségbe a
Stratégia
, gyermeknevelési
információkat kapjanak.
társasági
feladataik
Legalább ilyen további

G

2024.01.31.

H

Részvételi
statisztika

Megfelelő
eszközök, és
helyszín a
program
megvalósításáh
oz.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Intézked
összhangja
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése

ellátásban,
tartalmasabbá
téve a
kisgyermekekkel
otthon töltött
éveket.

foglalkozások
alkalmával.

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

fontos cél, hogy az anyukák
egymásnak is átadják
tapasztalataikat, ötleteiket.
A klubban tehát az örömök
és a nehézségek egyaránt
megosztásra kerülnek.

Napi egyszeri
Egyszeri melegétel
melegétkeztetés
Szünidei
biztosítása a
"Legyen jobb a
biztosítása a
5
gyermekétkezteté jogszabályban
gyermekeknek Melegétel
gyermekek részére az
s
meghatározott
"
iskolai szünetek
germekek részére.
tartama alatt.
III. A nők esélyegyenlősége
A munkanélküliek Cél a
között jelentős
foglalkoztatottak
számú a nők
számának növelése a
aránya, akik
nők körében, a
megfelelő iskolai munkaerő-piacra
végzettség és
hosszabb idő után
Az álláskereső nők
R: 1 év – képzési
szakképzettség
visszatérő nők
foglalkoztatási
igényfelmérés, melyek
hiányában nem
munkaerő-piaci
esélyének
lehetnek a számításba
tudnak
esélyeinek növelése, Nemzeti
növelése a
vehető képző szervek,
érvényesülni az
amelyhez szükséges a Társadalmi
1
munkaerőpiacon
pályázati források
elsődleges
célcsoport képzési Felzárkózási
való elhelyezkedés
figyelemmel kísérése) K: 2
munkaerő-piacon. igényeinek
Stratégia
érdekében
év – Képzések beindítása H:
Képzések
felmérése, a
képzések
5 év – utánkövetés,
biztosításával az felzárkóztatás
segítségével
elhelyezkedés segítése
esélyeik
érdekében
javulhatnak,
pályaorientáció,
munkaerő-piaci munkaerő-piaci
integrációjuk
igényeknek
elősegíthető, a
megfelelő szakmai
magasabb szintű képzések,

Polgármest
Gyernekek
2022.12.31.
er
létszáma

Állami
finanszírozás

Eredményességi
Pályázati
mutatók: -GYEDlehetőségek az
ről, GYES-ről
anyagi források
visszatérő nők
megteremtéséh
munkaerőez, résztvevők
piacra történő
igénye,
visszajuttatása, valamint
Alacsony
megfelelő
végzettségűek
létszáma a
Megfelelő
Polgármest
megfelelő
2024.01.31.
képzések
munkaerő-piaci
er
szintre hozása, elindításához, háttér
Csökken a
papír és
funkcionális
nyomtatófesték
analfabéták
a kérdőívek
száma, -Nő a
elkészítéséhez,
szakképzettek
kérdőívet
száma, -A
készítők és a
célcsoport
felmérést
társadalmi
végzők
,megbecsülésén

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Intézked
összhangja
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése

tudás és a
tanácsadások
magasabb számú szervezése.
képzettség a
munkaerő-piaci
mobilitást
eredményezi.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Településünkön
kimondottan az
idősek számára
Közösségi
szóló
programok
kikapcsolódási,
1
szervezése az
közösségi
időskorúak
programok száma,
számára
színtere kevés.
Odafigyelésük
fontos dolog, nem
csak a napi

Cél a változatos
programok
szervezésével
elősegíteni az idős
emberek fizikaiNemzeti
szellemi
Reform
frissességének
Program
megőrzését. Az
időskorúaknak szóló
programok,
rendezvények

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

ek növekedése - munkacsoportja
A megszerzett .
tudás nemcsak
az egyén javára,
hanem a
település
hasznára is
fordítható
Dokumentáltság
: Adatbázis
töltése, melyből
egyértelműen
látszik a
foglalkoztatotta
k számának
növekedése, a
képzettséget
szerzők
számának
pozitív irányú
változása.
Az idősebb korosztály
Eredményességi
Megfelelő
Pályázati
részére évente két
mutatók: Az
források
források a
alkalommal kerül
összesen
rendelkezése
programokhoz,
megrendezésre rendezvény
megkérdezett
állása és igény
papír és
(május, december), amely
időskorúak
esetén létrejött
Polgármest
nyomtatófesték
finanszírozása
2024.01.31. válaszadási
programsorozat
er
a kérdőívek
önkormányzati
aránya az
rendszeressége
elkészítéséhez,
költségvetésű.
igényfelmérés
motiválóan hathat
kérdőívet
Lehetőségekhez mérten
során.
a közösségi
készítők és a
pályázati források
Rendezvényeke
aktivitásra, így a
felmérést
kihasználása rendelkezésre
n, programokon
részvételi arány

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Intézked
összhangja
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
és
egyéb stratégiai
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
sorszáma
dokumentumok
probléma
kal
megnevezése

időskorú ellátás számának növelése,
terén, hanem a
igényfelmérés
társas kapcsolatok végzése az idősek
kialakítása,
körében a program
fenntartását,
jellegére,
valamint a
kikapcsolódási
szabadidő hasznos formára való
eltöltése terén.
tekintettel.
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Rendezvényszerve A projekt
Nemzeti
zés a
tartamában
Rendezvényszervezés Reform
Homokszentgyörg rendezvényszervez
Program

E

Az intézkedés tartalma

állás estén. LEADER helyi
felhívás keretében került
benyújtásra a VP6-19.2.1.73-3-17 - Rendezvények
támogatása pályázat, amely
további lehetőséget biztosít
rendezvényszervezésre.

Rendezvényszervezés

F

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)
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részt vevők
végzők
növekedését
számának
munkacsoportja eredményezi.
meghatározása
kormegoszlás
alapján történő
statisztika
készítésével.
Dokumentáltság
: Az
igényfelmérés
kérdőíveinek
összesítése
önmagában
megfelel a
dokumentáltság
első fázisának,
majd a
továbbiakban a
rendezvényeken
, programokon
részt vevőkről
vezetett
statisztikai
adatlap a
részvételi arány
tekintetében
kormegoszlás
alapján, és
fotódokumentác
ió.
Polgármest
Résztvevők
2021.05.31.
er
száma
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olyan hatékony
adatbázis a HEP-re
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zökkenőmentesen
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fogyatékkal élők lehet vizsgálni az
Reform
esélyegyenlőség esélyegyenlőségér esélyegyenlőség
Program
megvalósulásának e vonatkozóan a alakulását a
elemzése
településen.
településen, mivel
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szükséges adatbázis a
településen.
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Az intézkedés tartalma

F

G

H

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

Eredményességi
mutatók:
R: 6 hónap - működőképes
Létrejön egy
adatbázis kidolgozása, a
olyan adatbázis
problémák feltárása,
Az adatbázis
a HEP-re épülve,
beazonosítása erre a célra
Papír és
fenntarthatóságán
mely
alakult munkacsoport
nyomtatófesték ak legfontosabb
segítségével a
létrejöttével K: 12 hónap a kérdőívek
kritériuma a
jövőben
adatbázis töltése és
elkészítéséhez, folyamatos
zökkenőmentes
frissítése, a feltárt
Polgármest
kérdőívet
adatfeltöltés a
2024.01.31. en lehet
problémákra beavatkozások er
készítők és a
naprakész,
vizsgálni az
tervezése és végrehajtása
felmérést
megfelelő
esélyegyenlőség
H: 18 hónap - adatbázis
végzők
háttérrel
alakulását a
töltése és frissítése, a feltárt
munkacsoportja rendelkező
településen
problémákra beavatkozások
.
információk
Dokumentáltság
tervezése és végrehajtása,
érdekében.
a: Az adatbázis
naprakész adatbázis
önmagában
létrehozása
megvalósítja a
dokumentálást.

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:
- 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 képviselőtestületi 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.
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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.
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.
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Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,

(a

HEP

IT-ben

érintett

felek
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-

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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