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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, Kőtelek Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében szükséges feladatokat.
A mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló
akadályok elmozdítását, valamint egy olyan légkör kialakítását, melyben a sokféleség a társadalmigazdasági életerő forrását jelenti.
Az elvárások alapján az országok – régiók, kistérségek, települések – feladata a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentése.
Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása jól elkülöníthető fogalmak, amelyek egyben egymást
kiegészíthető célokat jelölnek meg:
•

Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé
tesz az adott védett csoport számára is,

•

Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredményeként a védett csoport
tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel.

Az esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül: az adott
védett csoport tényleges résztvevővé válik.
Ennek érdekében a fogadókészséget fejleszteni kell, ki kell alakítani
•

a megkülönböztetés tilalmát,

•

az egyenlő bánásmódot,

•

az emberi méltóság tiszteletben tartását,

•

a társadalmi szolidaritást.

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához megerősítő intézkedéseket kell kidolgozni, amelynek stratégiai
terve az esélyegyenlőségi program. A program része
•

a körültekintő, részletes helyzetelemzés,

•

az alapelvek, célok meghatározása,
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•

továbblépés lehetőségeinek megkeresése a partnerségi megközelítés lehetőségének számba
vételével.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Kőtelek a Tisza jobb partján, a megye középső részén, Szolnoktól mintegy 30 km-re, Északkeletre fekszik.
A szomszéd települések Nagykörű, Tiszasüly és Hunyadfalva, illetve a Tisza bal partján Tiszabő.
Közúton a Szolnok-Tiszasüly közötti mellékúton érhető el.
Vasútvonal nem vezet át a településen. A legközelebbi vasútállomás Szolnokon van.
A szántóföldi művelések során előbukkanó emlékanyagok arról tanúskodnak, hogy a falu évezredek óta
lakott.
A név eredete tisztázatlan.
Az 1400-as években a falu egyik fele a Kazy, másik fele a Kompolti család birtoka.
Kőtelek lakói 1544-től a töröknek is adóztak. Az 1550. évi török összeírás szerint 10 adóköteles házban 27
dézsmára kötelezett család élt, akik évente 2465 akcsét fizettek. A lakosság a török hódoltság korát
megfogyatkozva, de helyben vészelte át.
A Rákóczi-szabadságharc emlékét egy helyi monda őrzi, mely szerint II. Rákóczi Ferenc megpihent a falu
határában lévő nagy körtefa alatt. Az ellenség gyors támadása miatt azonban a kurucok a kincstár egy
részét nem tudták magukkal vinni és azt a környéken elásták. Azóta sokan keresték a fejedelem kincseit, de
hiába. A szájhagyomány szerint a község 1945 előtt használt pecsétjében látható nagy fa a körtefát
ábrázolja.
A 19. század közepéig a Haller, Orczy, Sághy, majd a Baldácsy, Sztárai, Halasi, Almásy és Hellenbronth
családok birtokolták a falut. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban sok kőtelki vett részt. A
hagyomány szerint Kádár Mátyás, az akkori tanító Görgey Artúr seregében segédtisztként szolgált.
A 2001-es népszámlálás adatai alapján a lakosság többsége, kb. 79,5%-a római katolikus, Kb. 3,5%
református, kb. 0,5-0,5% pedig görög katolikus, illetve evangélikus vallású. Más egyházhoz vagy
felekezethez kb. 0,5% tartozik. Nem tartozik egyetlen egyházhoz vagy felekezethez sem, illetve nem
válaszolt kb. 15,5%.
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Római katolikus egyház
Az Egri Főegyházmegye (érsekség) Jász- Kun Főesperességének Jászapáti Esperesi Kerületébe tartozik, mint
önálló plébánia. A plébániatemplom titulusa: Szent István király temploma. Filiaként hozzátartozik
Hunyadfalva.
Református egyház
A Dunamelléki Református Egyházkerület (püspökség) Délpesti Református Egyházmegyéjébe (esperesség)
tartozik. Nem önálló anyaegyházközség, csak szórvány.
Evangélikus egyház
Az Északi Evangélikus Egyházkerület (püspökség) Dél-Pest Megyei Egyházmegyéjében (esperesség) lévő
Szolnoki Evangélikus Egyházközséghez tartozik, mint szórvány.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan összefüggő, egymásra
épülő elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, a hátrányos
megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és
végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő
különböző területeken. Önkormányzatunk működése során az esélyegyenlőség megvalósítását - az EU
elvárásoknak is megfelelően - horizontális elvként kell meghatározni, amelynek át kell hatnia az
Önkormányzat valamennyi tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, és a helyi szintű
közpolitikák alakítását egyaránt.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Kőtelek 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
közoktatási intézményt érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó Egtri
Érsekséggel.
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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, amelyek 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, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
A települési helyzetelemzés és program kidolgozásakor az 5 célcsoport esélyegyenlőségi helyzetét vizsgáljuk
meg a települési ellátórendszerhez történő hozzáférés tükrében.
Az 5 fő esélyegyenlőségi terület és célcsoport:
1. mélyszegénységben élők és romák helyzete,
2. gyermekek,
3. nők,
4. idősek,
5. fogyatékkal élők.
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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.
A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy:
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon
szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők
számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség,
tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az
európai közösségi jog vívmányaira a következő törvényt alkotja:
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján, a Magyarország területén tartózkodó természetes
személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni
szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
A törvény kitér természetesen az egyes részterületekre is, mégpedig a következőképpen:
AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE EGYES TERÜLETEKEN

Foglalkoztatás
21. § Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a
munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a
következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor:
a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az
alkalmazási feltételekben;
b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt
elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben;
c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és
megszüntetésében;
d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan;
e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;
f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így
különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott
munkabér megállapításában és biztosításában;
g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben;
h) az előmeneteli rendszerben;
i) a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során.

Szociális biztonság és egészségügy
24. § Az egyenlő bánásmód követelményét a szociális biztonsággal összefüggésben érvényesíteni kell
különösen
a) a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, valamint
b) a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénylése és biztosítása során.
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25. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi ellátással összefüggésben érvényesíteni kell
különösen az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül
a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel,
b) a gyógyító-megelőző ellátás,
c) a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata,
d) az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.
(2) Törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvény rendelkezéseivel
összhangban az egészségi állapot vagy fogyatékosság, illetve a 8. §-ban meghatározott tulajdonság alapján
a társadalom egyes csoportjai részére a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
többletjuttatásokat állapíthat meg.

Lakhatás
26. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. § -ban meghatározott
tulajdonságok szerint egyes személyeket
a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami vagy
önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával kapcsolatosan,
b) hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési telkek értékesítése
vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során.
(2) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, illetve feltételhez
kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokon.
(3) A lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, nem a
csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.

Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program a törvény szellemében Kőtelek Község társadalmi
esélyegyenlőségének előmozdítását kívánja elősegíteni.
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve alapján külön
figyelmet kell fordítani az első fejezetben kiemelt 5 fő esélyegyenlőségi csoportra. Továbbá jelen
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv célul tűzi ki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003-évi CXXV törvény alapján, az egyes részterületeken, mint foglalkoztatás,
szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás és képzés a társadalmi esélyegyenlőség meglétének
vizsgálatát, illetve amely területeken szükséges, ott a társadalmi esélyegyenlőség javítását.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Kőtelek Községi Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója és Programja olyan prioritásokat határoz
meg, amelyekhez a települési esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni. A program prioritásai a következők:

Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e területen a gyermekek
helyben történő színvonalas ellátását, a szociális ellátás fejlesztését, (idősek nappali ellátása),
faluképfejlesztést, természetvédelem, környezete fejlesztését emeli ki a program, segítve ezáltal az
egyenlőesélyek biztosítását és a minőségi élet feltételeit az itt élő lakosság számára. Az esélyegyenlőségi
terv által megnevezett hátrányos helyzetű csoportok (idősek, gyermekek) helyzetének feltárása és
támogatása kiemelt célja a programnak. Turizmusfejlesztés, gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági
tevékenységének kialakításával segíti a program a településen élők foglalkoztatását. Erősíti a hagyományos
mezőgazdasági termelésen alapuló élelmiszer-feldogozás lehetőségét a községben.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
A kistérség települései: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas
A Szolnoki kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye közép-nyugati részén, Szolnok 25-30 km-es
környezetében helyezkedik el. Területe 914,48 km2, a megye területének 16%-a, 2010 elején lakosainak
száma 120 805, a megye népességének 31%-a. A kistérség településeinek száma 17, ebből 3 város: Szolnok,
Újszász, Besenyszög.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Vannak
azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az adatok gyűjtése elsősorban a
nehéz helyzetbe került devizahiteles családokról, a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról, iskolai
végzettségéről, a nők helyi gazdaságban elfoglalt szerepéről volt problémás.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma
„cigánykérdésként” való felfogása. A szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi
terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők és romák integrációjának előmozdítása jelenti
a fő célokat. A program a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztésével, egyes közszolgáltatásoknak – ilyenek a
szociális és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó más humán
szolgáltatások – a helyi szükségletekhez igazításával, továbbá az érintett települési kör lakosságának
mozgósításával kívánja, elérni.
Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz tartozás
(roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a
kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a
törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén
nyilatkozatához köti (lásd A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 7. § (1)(2) bekezdését). A lakosság több mint 30 százalékát alkotó roma népesség foglalkoztatási, oktatási,
egészségügyi, jövedelmi és lakhatási helyzetére vonatkozó mutatók messze elmaradnak a nem-roma
lakosság mutatóitól. A romák integrációjának érdekében első lépésként a következő intézkedések
meghozatalára kerülhet sor: az integrált oktatás és képzés elősegítésére, a foglalkoztatás növelésére, és az
információs társadalomba való integrációra.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek,
településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési,
lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következősúlyos szociális deficit és a hátrányos
társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” forrás: TÁMOP – pályázati
kiírás. Ezen meghatározást alapul véve Kőtelek község nem tartozik a mélyszegénység által sújtott
települések közé.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek
társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség,
munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi
viszonyok mutatják meg leginkább.
A szegénység fő utánpótlási csatornája lehet egy egyéni vagy családi válsághelyzet, pontosabban az, hogy
ezt nem tudja kezelni a jóléti rendszer.
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Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből, a
társadalom újraelosztó csatornáiból.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott
munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő
akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, az
egészségügyi állapot.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott adatok alapján Kőtelek településen a nyilvántartott
álláskeresők száma az elmúlt években, ha minimálisan is, de csökken. Ez magyarázható alapvetően a
lakosságszám csökkenéssel, de természetesen a közfoglalkoztatási rendszer hatékonyságával is.
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, tartós munkanélküliek száma, aránya,
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága,
c) közfoglalkoztatás,
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.),
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük,
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok),
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása,
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.
Településünkről több ember is a Jászberényben található Jász-Plasztik Kft-nél, az Electrolux Lehel Kft-nél
vagy a Szolnokon, az Ipari parkban található cégekhez járnak el dolgozni.
Az általános fejlődés mellett azonban még mindig vannak kiaknázatlan lehetőségek, főleg az
idegenforgalom, a vendéglátás terén.
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Az önkormányzat becsült információi alapján Kőtelek községben a férfiak elsősorban a közmunka
programban, az iparban, mezőgazdaságban dolgoznak, míg a nők a közmunka programban vesznek részt.
A nyilván tartott álláskeresők aránya növekedett az előző évekhez képest. Idei évben a munkanélküliek
jelentős aránya közmunkaprogramban vesz részt.
A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének
javítása érdekében foglalkoztatást szervez, amelynek keretében különösen a rendszeres szociális segélyt
kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség az
önkormányzat által szervezett foglalkoztatás biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatás időtartama legalább harminc munkanap. A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat
másik önkormányzattal létrehozott társulás vagy más szerv útján is végezheti.
Közcélú munka keretében foglalkoztatható:
a) az aktív korúak ellátására jogosult személy, illetve
b) a települési önkormányzattal együttműködő álláskeresőként nyilvántartott személy.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
2015. év február 28. napjáig a szociális ellátások, aktív korúak ellátásra a jogosultságot a 1993. évi III.
Törvény és a 63/2006 (III.27) Kormányrendelet alapján a jegyző határozta meg. 2015. március 01. napjától a
Szt. alapján a feladatkör a jegyző feladatkörből a járási feladatkörök közé került át.

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 község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 99%-ban van, gáz hálózat a község teljes
területén kiépített, a háztartások 98%-a igénybe is veszi ezt a szolgáltatást. Szennyvíz csatorna lefedettség
95% a településen a rákötött lakások arányában. A belterületi önkormányzati utak felújításra szorulnak.
Egy-egy lakásban átlag 3 fő él. A lakások közel 2%-a tekinthető alacsony komfortfokozatúnak. A rendszeres
települési támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás.
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a) bérlakás-állomány
Az önkormányzat tulajdonában 24 lakás van, jelenleg 12 lakás lakott. A lakhatási feltételeket a rendszeres
települési támogatásokkal segíti az önkormányzat.
b) szociális lakhatás
A településen a lakások és lakott üdülők építési éve szerinti megoszlásból látható, hogy viszonylag magas a
régebbi építésű lakások százalékos aránya, így hosszútávon bontással és épületek átépítésével is számolni
kell. Az elmúlt években sajnálatosan új lakás nem épült a településen.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Az Önkormányzat nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal.
e) lakhatást segítő támogatások
2015. év február 28. napjáig a lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás, melyre a
jogosultságot a 1993. évi III. Törvény és a 63/2006 (III.27) Kormányrendelet határozta meg.
2015. március 01. napjától a Szt. alapján a képviselő-testület a törvény rendelkezései alapján nyújtott
pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek
alapján települési támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Kőtelek Önkormányzata a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.)
számú önkormányzati rendeletében szabályozza a támogatás formáit.
f) eladósodottság
A lakhatási támogatások igényléséhez beérkező kérelmekből megállapítható, hogy az igénylők 80 %-a
elsősorban a villanyáram szolgáltató felé rendelkezik tartozással. A víz és gázszolgáltatók felé is folyamatos
az igény a védendő fogyasztó státusz igazolására a fennálló tartozások rendezése érdekében.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Kőtelek településen nincsenek telepek, szegregátumok.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
- Nem releváns.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
- Nem releváns.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
- Nem releváns.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény az önkormányzatok számára kötelezően ellátandó
feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást. Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
c) a védőnői ellátásról,
d) az iskola-egészségügyi ellátásról.

E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való hozzáférést. Az
egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxison keresztül valósul meg. A házi orvosi szolgálatot a Megyei
Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a lakosságszámtól függő fix finanszírozás, amit kiegészít a
kártyával bejelentkezett betegek utáni teljesítménydíjazás. Kőteleken a lakosság 96,8%-a adta le
betegkártyáját a háziorvosnak.
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön megállapodás
alapján biztosítják. A járóbeteg-szakellátás Szolnokon, valósul meg. A fekvőbeteg ellátást 50 km-en belül 2
kórház is biztosítani tudja. Járóbeteg szakrendelésre és kórházi ellátásra általában a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetében igénybe vehetik a szakellátást.
A betegségstruktúra hasonló a magyarországi népesség mutatóihoz, főként a magas létszámú 50 év feletti
népesség tipikus betegségeit jelzik az adatok.
A megelőzés egyik fontos formája a szűréseken való részvétel, amelyről azonban nem rendelkeznek
adatokkal. A községben lehetőség van az egészségnapok szervezésére, mely számos további szűrésre is
lehetőséget adna (vércukor, koleszterin, csontritkulás stb.).
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Az életminőség javítását szolgáló egészségügyi intézkedések biztosításával egyetért a válaszadó lakosság
nagyobb része.
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző, hogy maradnának ki
állampolgárok a védőoltásból. A községben nem működik fogorvosi praxis. Fogorvosi ellátásért a környező
településekre (Nagykörű, Tiszasüly) kell utazni.
Összességében megállapítható, hogy Kőtelek lakosságának egészségi állapota közepes, az ellátórendszer
kiépítésre szorul, a településen csak részben hozzáférhető.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

A település életében fontos szerepet töltenek be a közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi
feltételeinek biztosításával. Anyagi nehézségek miatt az utóbbi években kevesebb lehetőség adódott a
programok szervezésére, a művelődési ház télen fűtés hiányában zárva tartott, de a megtartott
rendezvényeken (Falunap, Szüreti bál, Idősek Napja stb.) a helyiek aktívan részt vettek. A helyi közösségi
együttélés fő jellemzője a „széthúzás” amit szeretnénk a különböző rendezvényekkel kiküszöbölni.
A község könyvtára heti 40 órában áll a polgárok rendelkezésére. Nagyon magas a könyvtárt látogatók
száma, naponta legalább 15 fő. Az éves kölcsönzések száma eléri a 12.000-et. Az önkormányzat támogatja a
kulturális ágazatot.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A községben roma nemzetiségű állampolgárok is élnek, őket a Kőtelek Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviseli.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A szegénység oka és következménye a tartós Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
munkanélküliség, számuk nem csökken.
Egyéb
helyi
foglalkoztatási
lehetőségek
felkutatása.
Munkanélküliség miatti kialakuló mentális Közösségi gondozói szolgálat igénybevétele
problémák
Munkanélküliség oka a szakképzettség hiánya, Képzési lehetőségek bővítése, akár helyben is
vagy nem a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
szakképzettség.
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A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése.
átöröklődése.
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
Ösztöndíj alapítása a pályakezdés megkönnyítése
érdekében.
Szabadidős tevékenységek fejlesztése, bővítése.
Sporttevékenységek lehetőségének bővítése.
A lakossági adósságállomány újratermelődése.
Az állampolgárok életminőségének folyamatos
vizsgálata.
Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.
Az állampolgárok egészségügyi állapota az Az egészségügyi szűrések népszerűsítése.
országos mutatóknál alacsonyabb.
Az egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek
körében is, annak tudatosítása, hogy a
szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú
megjelenés az egészségesebb életet, a várható
élettartam megnövekedését eredményezheti.
Digitális írástudás hiánya akadályozza a Képzések bővítése a munkanélküliek körére.
munkanélküliek
munkaerő-piacon
történő Nagyobb területet lefedő WIFI szolgáltatás.
elhelyezkedést.
Felelősségteljes gyermekvállalás
A megélhetési gyermekvállalás visszaszorítása

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Az egyik fő veszélyeztetett csoport a gyermekeké. A gyermekek szegénységének kockázatát növelő tényező
közé tartozik a szülő kereső foglalkozásának hiánya, a nagycsaládban való nevelkedés, illetve a hátrányos
lakóhely. A gyermekszegénység kezelésének egyik kulcskérdése a szülők foglalkoztatási esélyeinek
növelése, de természetesen további eszközt jelentenek a pénzbeli és természetbeni támogatások, a
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások. A gyermekek társadalmi helyzetének javítása, a
gyermekszegénység elleni küzdelem és a családjukból kiemelt gyermekek integrációja kulcsfontosságú a
szegénység és a kirekesztődés újratermelődési folyamatainak megállításában. Az oktatásban is szükséges a
szegregációs iskolai gyakorlatok elleni küzdelem és a hátrányos helyzetű tanulók oktatási esélyeinek
növelése. A gyermeket nevelő családok jövedelemteremtő képességének támogatása és anyagi
biztonságának megőrzése miatt különös hangsúlyt kell helyezni a gyermekjóléti és a családokat segítőtámogatószolgáltatásokra. Ahhoz, hogy a szülők munkaerőpiacra történő visszatérését elősegítsük, fokozott
hangsúlyt kell helyezni a gyermekek napközbeni ellátására. Szintén fontos terület még a
gyermekbántalmazás elleni küzdelem és a gyermekek jogainak figyelembevétele.

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,
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma,
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya,
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya,
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya.
A Kőtelken élők korösszetétele, több szempontból is eltérő, mind a megyei, mind az országos átlagokhoz
képest. A 18-64 év közöttiek száma (962 fő) az összes lakos 58%, ami átlagosnak mondható, ugyanakkor a
0-18 év közöttiek (362 fő) 21%-a és a 65 év felettiek (327 fő) 19%-a jobb a megyei és az országos átlagnál.
Az arányokat nézve 100 kiskorú (18 év alatti) lakosra 33 (65 év feletti) idős ember jut.
2006. április 1. napjától Kőtelek és Hunyadfalva községekben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységét a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
biztosítja.
Mindkét településen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 fővel működik. A családgondozó főállású
és teljes munkaidőben foglalkoztatott felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szociálpedagógus.
A Szolgálat irodája Kőtelek, Damjanich út 11 sz. alatt található.

A gyermekjóléti alapellátás célja:
Az alapellátás célja, hogy a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét és családban
történő nevelését elősegítse. Az alapellátás a megelőzésre irányul, célja tehát, hogy a gyermekek
veszélyeztető körülményektől mentesen saját családjukban nevelkedhessenek. Az alapellátás pénzbeli
természetbeni illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás formájában valósulhat meg. Az alapellátás
célja, hogy a gyermekek és családja lakóhelyén kapja meg azt a támogatást és segítséget, amely a gyermek
jólétéhez szükséges.

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. (1997. évi XXXI. Tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.)
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével, ellátások közvetítésével és szervező tevékenységével,
családgondozással, szolgáltatással és programok szervezésével kell biztosítani, amelyet úgy kell
megszervezni, hogy az szükség esetén kiterjedjen a településen élő valamennyi gyermekre.
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A gyermekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás. A
gyermekjóléti szolgálatok feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször
módosított 1997. évi XXXI. tv. 9. §-a fogalmazza meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége:
A Gyermekjóléti Szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely a
családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint látogatja a
gondozásban, védelemben részesülő gyermekeket. Életvezetési tanácsadást nyújt annak érdekében, hogy a
szülők nagyobb figyelmet fordítsanak a gyermekek testi-lelki értelmi érzelmi fejlődésére.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Kőtelek településen nem alakultak ki szegregált területek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
2013. szeptember 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján:
(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata
alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
19

b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg
kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező
időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetének fennállását.
(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az
esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára
vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem
benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.
(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának
igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A
gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt
utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése
szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.
(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának
megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megszűnését.

A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, hogy a
veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó:
Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta
magába.
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyermek
mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a gyermek számára
veszteség.

Az

elfojtott

érzelmek

a

személyiségfejlődésben

rendellenességeket,

zavarokat

eredményezhetnek.
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, oktatási
elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi,
viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.
Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A családtagok
hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények a gyermek
testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy
súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”.
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A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák
jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült
gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - következetlenség, szigor
és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek
képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran
találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki a
bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető).
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres
gyermekvédelmi

kedvezményben

részesülő

bölcsődés,

óvodás

és

általános

iskolás

gyermek

térítésmentesen, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak. Az óvodákban, iskolákban a
gyermekek több, mint 80 %-a részesül étkezési kedvezményben.
Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermekétkezési lehetősége biztosított
volt. 2014. évben a nyári gyermekétkeztetés keretében összesen napi 99 adag meleg étel került kiadásra,
amely 54 munkanapon keresztül összesen 5346 adagot jelentett.
A szülők által – az adatszolgáltatás önkéntességére vonatkozó tájékoztatást követően – kitöltött adatlapok
alapján Kőtelek községben 2014. évben 68 gyermek volt halmozottan hátrányos helyzetű.
A gyermekek védelmét szolgálják a
a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet,
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet,
a módosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 4/2006.
(II.26.) önkormányzati rendelet.
Gyermekjóléti alapellátások: a Gyermekjóléti Központ szervezi, a jelzőrendszeren keresztül érkezett vagy az
önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a védelembe vétel előkészítésében,
folyamatában, felülvizsgálatában.
A gyermekek napközbeni ellátása óvodai és iskolai napközi keretein belül kerül ellátásra. Hiányosságként
mutatkozik a 0-3 éves korú gyermekek ellátása bölcsőde hiányában.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók
körét. A 4.§ 12. pont alapján: kiemelt figyelmet igénylőgyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

A községben a hh-s arány 5%-kal magasabb megye átlagos mutatójánál. A két intézmény között azonban
szembetűnő a különbség. Mindkét intézménybe járó gyermekek/tanulók alapvetően Kőtelekről érkeznek,
mégis az óvoda és iskola hh-s arányai között az eltérés sokszoros, ez a tény figyelmet érdemel. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 246 fő. A községben kiemelkedően magas a SNI-s
gyermekek/tanulók aránya. A gyermekek/tanulók fejlesztése komoly figyelmet igényel mindkét
intézménytől. A település óvodával és iskolával is rendelkezik.
A község átlagos lakóházai közül kitűnik egy különleges formájú épület, ez a lakosság legapróbb tagjainak
birodalma, a napközi otthonos Óvoda.
Madártávlatból is jól látható az épület funkciója, felülnézetből ugyanis teknősbéka formájú. 1985-ben épült,
a lakosság önzetlen segítségével, közvetlenül a Tisza-parton, a zajos főúttól távol. Az óvoda helyiségei
kényelmesek, modern kialakításúak, kiszolgálják, biztosítják 90 kisgyermek egészséges fejlődését. Minden
csoport szobához tartozik egy terasz, mely a rossz idő esetén is lehetőséget nyújt a kicsik levegőztetéséhez.
Mára a 4 csoportos óvodának, a gyereklétszám csökkenése miatt, csak 3 csoportja telik meg, ezért az
óvónénik leleményessége eredményeképpen a 4. csoportot tornateremként használhatják a gyerekek. Az
épülethez egy igazi nagy játszóudvar is tartozik sok-sok biztonságos fajátékkal. Fák, bokrok adnak hűvöset
a nyári melegben. A helyi adottság szépségeit kihasználva, a nevelési programok közül, az óvoda fő célja a
természeti értékek megszerettetése, óvása, már kicsi gyerekkorban.
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Iskola
Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy nő az SNI illetve a BTMN besorolású, illetve mozgásterápiára, gyógytestnevelésre utalt gyermekek száma, ami annak a következménye is, hogy nő a hátrányos helyzetű
családok száma, illetve a családok egyre inkább az intézményektől várják a gyermekkel kapcsolatos
problémáik megoldását, a gyermekek napközbeni teljes körű ellátását.
Intézményünkben a szakértői és a szakvélemények alapján biztosítjuk minden foglalkoztatott tanulónak a
törvény által előírt rehabilitációs óraszámot.
A gyermekek között vannak beszédfogyatékosok, beszédhibásak, kevert specifikus zavarral, diszlexiával,
diszgráfiával, magatartási zavarral, részképesség zavarral küzdő gyermekek. A gyermekek számára részben
helyben biztosítjuk a foglalkozásokat.
A munka nagy részében részképességek megerősítése, fejlesztése zajlik, amihez speciális eszközeinket,
könyveinket, programjainkat használjuk. Tapasztalatunk szerint a gyermekek zöme szívesen jár a
foglalkozásokra.

A

munkánk

során

kapcsolatot

tartunk

és

folyamatosan

konzultálunk

a

gyógypedagógusokkal, pszichológussal, akik készséggel adnak szakmai tanácsot egy-egy nehezebb eset
kapcsán. Folyamatosan figyelemmel kísérjük egy-egy gyermek számára, a szakértői bizottság illetve a
nevelési tanácsadó szakvéleményének, a fejlesztésre, foglalkoztatásra tett ajánlásait.
A pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek, tanulók ellátását a Jász-NagykunSzolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság és a Nevelési
Tanácsadó szakvéleményei alapján, illetve felügyelete alatt végezzük. Az eddigi szakmai ellenőrzés során
hiányosságot nem állapítottak meg.
Szoros kapcsolatot szükséges tartani a szülői házzal, rendszeres segítségüket, otthoni megerősítésüket
kérjük ez irányú munkánkhoz, felhívva figyelmüket a gyermek érdekében történő fejlesztő munka
fontosságára. Sajnos volt már rá példa, hogy kudarcba fulladt a kapcsolattartás, illetve hatósági intézkedést
is kellett tenni a cél érdekében.
Az intézmény úgy ítéli meg, hogy az összetett munka eredményeként megkönnyítjük gyermekeink és
tanulóink számára a továbbhaladást, felzárkóztatást illetve majdan a továbbtanulást. Folyamatos értékelést
kapnak szóban, írásban egyaránt, melyben a motiváció fenntartására, a pozitívumok erősítésére
törekszünk.
A szolgáltatások helyben történő igénybevétele nagy könnyebbség a szülőknek. Az iskola számos
szabadidős, illetve a tanórai kereteken kívül megvalósuló tevékenységet kínál a diákoknak. Legtöbben
szakkörre járnak, általában átlag 2-nél is többre, de az alsósok több mint fele választja a napközit is. Az erdei
iskola a pedagógiai programba ágyazottan valósul meg egy-egy osztályra, csoportra vonatkozóan, ugyan
nincs is minden évben, de lehetőségeihez mérten igyekszik az iskola biztosítani ezt a szabadidős foglakozási
formát is. A tehetséggondozás legfontosabb színterei a szakkörök, az iskola fontos feladata, hogy olyan
foglalkozásokat kínáljon a diákoknak, amelyek érdeklődési körüknek megfelel, hozzájárul a tanulás iránti
belsőmotiváció fejlesztéséhez és a speciális kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszi. A hátrányos
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helyzetű tanulók azonban iskolai arányukhoz mérten nagyon csekély mértékben vesznek részt ezeken a
programokon. Legkevesebben a szakköröket látogatják, arányuk legmagasabb a napköziben.
Az egyenlőesélyek biztosítása érdekében a hh-s tanulók részvételét támogatni kell az iskolának e
programokon. Az Arany János Tehetségprogram a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók középiskolai
fejlesztését segíti. Örömteli, hogy az iskola erre a programra figyelmet fordít és tanévenként törekszik 1-1
tanuló életútját oly módon segíteni, hogy megkaphassanak mindent annak érdekében, hogy a szociális
hátrány a továbbiakban ne jelentsen számukra nehézséget tehetségük kibontakoztatásában.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A család működését zavaró és akadályozó okok
közül a családok anyagi helyzetéből, a család
széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés,
szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség
megemelkedett.

Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
kulturált színterek működtetése.
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.
0-3 éves korú gyermekek ellátására kielégítetlen Intézményhálózat fejlesztése, óvodai minicsoport
igény jelentkezik
kialakítása vagy bölcsőde indítása
Sportlehetőségek korlátozott elérhetősége
Sportpálya felújítás, fejlesztés, tanuszoda

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi kérdéseket érintenek. 2003-ban
Magyarországon a 15-64 éves nők 51%-a, a férfiak 63%-a volt foglalkoztatott. A nők munkahelyi
hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában,
annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet jelentő és alacsonyabb presztízsű állások betöltői között,
a vertikális szegregáció erősödésére utal a női vezetők rendkívül alacsony aránya. A nők és a férfiak
munkaerő-piaci esélyegyenlőségének alapvető feltételei közé tartoznak a családi és munkahelyi
kötelezettségek összehangolását lehetővé tevő családtámogatási ellátások, az elérhető és megfelelő
minőségű gyermekgondozási, illetve a gondozásra szoruló családtag ellátását segítő szolgáltatások,
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valamint a családi kötelezettségeket rugalmasan figyelembe vevő munkaszervezetek és foglalkoztatási
formák elterjesztése.
A nemek szerinti összetételt a megye és Kőtelek vonatkozásában a társadalom egészében tudtuk vizsgálni.
A megyében a nők magasabb arányban vannak jelen, ez Kőtelken is megfigyelhető, de a két nem közötti
különbség elhanyagolható mértékű. Gyermekkorban és a 18 év alatti lakosság esetében a nemek
összetételére a megyei adatok alapján a férfiak magasabb aránya a jellemző, ez az eltérés itt is érzékelhető.
Jelentős eltérés a következő életszakaszokban sem mutatkozik, ahol a férfiak aránya kismértékben tovább
növekszik, nem úgy, mint a megyei és országos adatokban. A 65 év felettieknél a nők száma magasabb, de
az eltérés itt sem jelentős. A nők részéről a társadalom egészében várható magasabb átlagéletkor miatt
azonban az idősebb korosztályokban arányuk felülreprezentált. Az arányok közelítenek az országos és a
megyei átlagokhoz.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, amely tekintetében a nők általában az alacsony
iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel rendelkező népesség arányában
felülreprezentáltak. A községben a nők foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat által működtetett
intézmények egy részének vonatkozásában vannak mutatóink. A Közös önkormányzati hivatalban általában
nőket foglalkoztatnak. Ugyanígy az egészségügyben és a közoktatási intézményekben a női munkavállalók
száma magas, arányuk 88%. A nők bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhető,
hogy a jövedelemarányok a régióban jellemző mértékben eltérőek Kőtelken is a nők kárára. A jövedelemi
hátrány 16% a nők esetében, bár ágazatonként kissé eltérő mértékben. Az alacsony foglalkoztatási
státuszban a nők fizetése nem olyan nagymértékben tér el, mint a magasabb iskolai végzettséget
megkívánó állásokban.

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 községben működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja. A település
nem biztosítja a bölcsődei ellátást. A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát
munkahelyek kialakítását, a nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való
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megfelelést segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. Ennek ellenére az önkormányzat és intézményei
élnek a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségével. Minden esetben női munkavállalókat érint ez a
foglalkoztatási forma.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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 egy alkalommal szerzett tudomást az önkormányzat. 1 esetben
történt családon belüli erőszak. 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. A település közbiztonságának egésze azonban az
utóbbi években negatív irányba változott. Nőtt a bűnesetek száma.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A község ilyen szolgáltatást nem nyújt.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A település közösségi
programjainak szervezésében, a sportéletben.
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
nincsenek, mivel nem érzékelhető a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így annak felszámolására sem
jött létre kezdeményezés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a
magasabb.
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó
aktív korú családtagok által kedvezményesen
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igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését
célzó speciális képzési programok körét.
A gyermekét egyedül nevelő, vagy több Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
gyermeket nevelő család esetében a szegénység során célzott támogatások körének kialakítása.
kockázata magas.
A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő Gyermekek napközbeni ellátását biztosító
piacra mérsékli a szegénység kialakulásának intézmények működtetése.
kockázatát.
Önkormányzat
gazdasági
helyzetének
figyelembevételével az ellátás költségeinek
átvállalása.
A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő Részmunkaidős alkalmazások támogatása.
piacra mérsékli a szegénység kialakulásának
kockázatát.
A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya -Szabadidős programok szervezése, igény szerinti
mentális állapota lehet rosszabb, családi bővítése.
konfliktusokhoz is vezethet.
-Civil szervezetek által szervezett programokra
rendszeresen használt területen szociális épület
kialakítása.
Krízishelyzetbe került családok elhelyezése nem Krízisház, bérlők háza kialakítása.
megoldott a településen.
Felelősségteljes gyermekvállalás.
A megélhetési gyermekvállalás visszaszorítása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
A magyar társadalom elöregedő társadalom. Az elöregedés kihívásaira adott válaszok az „aktív öregedés”
ezért nálunk is egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Az aktív és méltó időskor érdekében szükséges
az idős emberek aktív és széleskörű részvételének elősegítése, ennek érdekében idősbarát fizikai és
társadalmi környezet megteremtése, és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése. Kiemelt figyelmet
érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez hasonlóan másfélszer több a nő,
mint a férfi. Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára,
mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A nyugellátásban részesülők száma átlagos, több mint 90%-a saját jogú ellátást kap. Az öregségi nyugdíjban
részesülők között a nők, a rokkantsági nyugdíjasok között pedig a férfiak vannak nagyobb számban. Az
özvegyi nyugdíjasok közel 90%-a nő, míg az árvaellátást igénylők nemenkénti megoszlása 50-50%.
A településen kevesen veszik igénybe az idősek napközbeni ellátását, s az elmúlt években egyre többen
került idősek otthonába, vagy gondozóházba.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A községben élőnyugdíjasok 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.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
c) idősek informatikai jártassága

Településünkön időskorúak járadéka iránti kérelmet nem lehet előterjeszteni.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végző
szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében
biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás
kezdeményezését. A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére
közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élősúlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 29 főrészére biztosították, de sokkal több egyedül élő
idős ember tartozik abba a rizikócsoportba, akinek szükséges a jelzőrendszer. Jelenleg 30 készülék áll az
idősek rendelkezésére.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős emberek
egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Magas az egyedül élők aránya.
Az aktivitást és a függetlenséget megőrző
programok, szolgáltatások szervezése.
Képzések igény szerinti bővítése.
A morbiditási statisztikák rangsorában - a Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri bővítése.
megbetegedések, ízületi problémák - mellett Szűrővizsgálatok biztosítása.
pszichés problémák leggyakrabban előforduló Prevenciós
szemlélet
erősítése,
az
betegségek.
egészségtudatos magatartás fejlesztése.
Könnyebben válnak áldozattá.
Idősek személyes környezetének, otthonának
védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.
Generációs programok szervezése.
Idős korral összefüggő társadalmi sztereotípiák.
Helyi média bevonásával a nyilvánosság
eszközeinek bővítése.
Értéktelenség érzése, elmagányosodás.
Helyi piac kialakítása, fejlesztése.
Rendőrség épülete nem akadálymentes.
Teljeskörű akadálymentesítés.
Könyvtár épülete nem akadálymentes.
Teljeskörű
akadálymentesítés,
funkcionális
bővítés.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, a társadalom
életének szinterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés. Rajtuk kívül haszonélvezői az
akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők, a beteg és idős emberek is.
Az esélyegyenlőség szempontjainak vizsgálatánál két tényező kerül értékelésre: az építési beruházások
esetében a fizikai akadálymentesítés, a többi fejlesztés esetében a fogyatékkal élők számára biztosított
info-kommunikációs hozzáférés az eszközök, szolgáltatások használatához (vakbarát számítógépes és egyéb
eszközök, könnyen érthető kommunikáció, stb.).
Magyarországon az 1990-es évtizedben jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és ez a fogyatékos
emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt. A foglalkoztatottak aránya Magyarországon a
fogyatékkal élők körében 2001. évi népszámlálás adatai szerint 9 százalékra csökkent.
Fogyatékos személy: aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel
során (lásd A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 4. §-át).
A fogyatékkal élők munkaerőpiacon való megjelenésének előmozdítása érdekében szükséges a fogyatékkal
élők számára az akadálymentes környezet kialakítása, továbbá a közlekedési nehézségek miatt a távmunka
lehetőségének biztosítása.
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A szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben történő
segítségnyújtás kap prioritást.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

A fogyatékosság típusa szerint nagyobb számban vannak a mozgásszervi fogyatékosok és az értelmi
fogyatékosok. A fogyatékos férfiak és nők között a fogyatékosság típusa szerint különbség figyelhető meg. A
településen élő fogyatékos személyek iskolai végzettsége hasonlóan a megyei mutatókhoz, messze elmarad
a társadalom egészének iskolai végzettségi mutatóitól. A 8 általános iskolai, vagy még alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezők száma nagyon magas a fogyatékkal élők körében, amely különösen nagy
hátrányt jelent a munkaerőpiacon.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem tekinti külön az
önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál. Közülük feltehetően többen
rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei segélyre, a betegségük kezelését a közgyógyellátás
keretében támogatják. Az ápolási díj is azon ellátások közé tartozik, továbbá a házi segítségnyújtás, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amire a fogyatékos személyek is jogosultak lehetnek. Feltételezhetően
vannak fogyatékos személyekkel együtt élő családok, akik családsegítésre szorultak az elmúlt évben, vagy
gyermekeik számára gyermekvédelmi kedvezményt utal az önkormányzat, azonban iskolai végzettségéről
egyik fél sem nyilatkozott.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években
teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - azaz a
mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan
fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz
az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését
jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy
hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangostérkép, indukciós hurok,
könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek
akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát
magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. Az akadálymentesítés
követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a
különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is
vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell
azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok
megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek
való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége. Ugyancsak elengedhetetlen,
hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere. Ennek lényege, hogy a használati
tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a
létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen –
jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy
fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy
fogyatékost
ápoló
családtagnak
kapcsolatteremtésre,
önsegítő
csoportok
szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra
kevés lehetősége van.

A kommunikáció színtere az internet világa,
amely a felhasználók otthonába hozhatják a
közösséget.
Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI
szolgáltatás,
képzések
szervezése,
olyan
támogatások bevezetése, amely az internethez
való hozzáférést segíti. Honlap fejlesztése.
Fizikai környezetben található akadályok
megszüntetése, információs és kommunikációs
akadályok
megszüntetése,
lakókörnyezet
akadálymentesítését szolgáló program.
Ellátásukban részt vevő civil szervezetek
bevonásával elemzések készítése, problémáik
feltárása, életminőségüket javító intézkedések
bevezetése.

Közszolgáltatásokhoz,
kulturális
és
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
az akadálymentes környezet aránya nem 100 %os.
A pszichiátriai problémákkal küszködő, illetve a
szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog)
emberek száma egyre nő.
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Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen nagyobb számban részt vegyenek az egészségügyi
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. szűrővizsgálatokon.
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és non-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.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
f) non-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Szabó János Horgász Egyesület Kőtelek
Kőteleki Polgárőrség
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Kőtelek és Vonzáskörzetének Csoportja
Kőteleki Futball Barátok Köre
Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Ezek a szervezetek széles skálán tevékenykednek, általában állampolgári kezdeményezésen alapulnak és
valamilyen probléma megoldására, érdekképviseletre jöttek létre. A civilek tevékenységének köszönhetően
színesebbek, tartalmasabbak lettek a község mindennapjai. A szervezetek nem csupán önmaguk
problémáival, gondjaival foglalkoznak, hanem aktívan hozzájárulnak a település programjainak
gazdagításához.

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
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
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Kőtelek Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a
konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és társadalmi
partner számára biztosítja. Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása
hatékony, a tervezett intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen,
Kőtelek Község Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg. Az Intézkedési Tervben megjelenített
tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott
szakterület képviselőinek aktív részvételével valósul meg. A felelős feladata, hogy a szakterület
képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék
azok megvalósulását. A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon
követését az évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja. A felülvizsgálatot a felelős végzi el, minden évben
beszámol egy nyílt képviselőtestületi ülésen a tervben foglaltak megvalósításáról. Az ülésre külön meghívót
kapnak: a helyi civil szervezetek, vállalkozók. A hozzászólók kiegészítésével elkészült éves beszámolót a
testület elfogadja, majd a helyben szokásos módon nyilvánosságra kerül. A program felülvizsgálatára 2 év
múlva kerül sor, amikor az indikátor teljesítésének bemutatásához adatfelvétel is történik. A Települési
Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása szükséges. Az esélyegyenlőségi
intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakításának
érdekében Kőtelek Község Önkormányzata a Programot a település honlapján közzéteszi, az egyes
intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot elektronikus és nyomtatott kiadványaiban
tájékoztatja, illetve évente nyílt testületi ülést szervez. A polgároknak lehetőségük van a tervvel
kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hozzászólni és kérdezni.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

1.A
szegénység
oka
és Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
Romák és/vagy
következménye
a
tartós Egyéb
helyi
foglalkoztatási
lehetőségek
mélyszegénymunkanélküliség,
számuk
nem felkutatása, Szociális Szövetkezetek létrehozása
ségben élők
csökken.
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2.Munkanélküliség
miatt
értéktelenség érzése.
3.Munkanélküliség miatti kialakuló
mentális problémák.
4.Munkanélküliség
oka
a
szakképzettség hiánya, vagy nem a
munkaerő-piaci
igényeknek
megfelelő szakképzettség.
5.A
hátrányos
helyzetek
generációkon
keresztüli
átöröklődése.

6.A
lakossági
újratermelődése.

adósságállomány

7.Az állampolgárok egészségügyi
állapota az országos mutatóknak
megfelel, nem jó.

8.Digitális
írástudás
hiánya
akadályozza
a
munkanélküliek
munkaerő-piacon
történő
elhelyezkedést.
9.Az
akadálymentes
környezet
aránya nem 100 %-os.
10.Orvosi rendelőben a rendelővédőnői szolgálati helyiségek ajtaja
nem hangszigetelt, sérülhet a
magánélethez való jog.

Szociális Földprogram, helyi gazdálkodás további
fejlesztése, fenntartása.
Pszichológus
szakember
alkalmankénti
igénybevétele.
Képzési lehetőségek bővítése.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése.
Felzárkóztatási,
fejlesztési
programok
szervezése.
Ösztöndíj
alapítása
a
pályakezdés
megkönnyítése érdekében.
Szabadidős tevékenységek fejlesztése, bővítése.
Sporttevékenységek lehetőségének bővítése.
Az állampolgárok életminőségének folyamatos
vizsgálata.
Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.
Az egészségügyi szűrések népszerűsítése.
Az egészségtudatos életmódra nevelés a
felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy a
szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú
megjelenés az egészségesebb életet, a várható
élettartam megnövekedését eredményezheti.
Képzések bővítése a munkanélküliek körére.
Közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás.

Akadályok
folyamatos,
ütemezett
megszüntetése.
Az rendelők, védőnői szobák ajtajának
hangszigetelése.

1.A család működését zavaró és
akadályozó okok közül a családok
anyagi, család széteséséből, a
nevelés, gondozás, törődés, szeretet
hiányából adódó veszélyeztetettség
megemelkedett.
Gyermekek

Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
kulturált színterek működtetése.
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.
2.
Intézményhálózat fejlesztése, bölcsőde indítása
0-3 éves korú gyermekek ellátására vagy óvodai minicsoport kialakítása.
kielégítetlen igény jelentkezik.
3.Iskola tornaterme nem mindenben Teljes felújítás, játszótér kialakítása az
alkalmas sportolásra, udvari játékok iskolaudvaron.
hiánya.
4.Sportlehetőségek
korlátozott Sportpálya felújítás, fejlesztés.
elérhetősége.

34

1.Magas az egyedül élők aránya.

Idősek

Nők

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző
programok, szolgáltatások szervezése.
Képzések igény szerinti bővítése.
Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
bővítése.
Szűrővizsgálatok biztosítása.
Prevenciós
szemlélet
erősítése,
az
egészségtudatos magatartás fejlesztése.

2.A
morbiditási
statisztikák
rangsorában - a daganatok, keringési
zavarok,
szív- és
érrendszeri
megbetegedések, ízületi problémák mellett
pszichés
problémák
leggyakrabban
előforduló
betegségek.
3.Könyebben válnak áldozattá.
Idősek személyes környezetének, otthonának
védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
4.Nemzedékek közötti kapcsolat Generációs programok szervezése.
nehézsége.
5.Idős korral összefüggő társadalmi Helyi
média
bevonásával
nyilvánosság
sztereotípiák.
eszközeinek bővítése.
6.Értéktelenség
érzése, Helyi piac kialakítása, fejlesztése.
elmagányosodás.
7.Az akadálymentes környezet
Akadályok folyamatos, ütemezett
aránya nem 100 %-os.
megszüntetése.

1.A tartós munkanélküliség aránya a Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a
nők esetében magasabb.
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó
aktív korú családtagok által kedvezményesen
igénybe
vehető,
korszerű
ismeretek
megszerzését célzó speciális képzési programok
körét.
2.A gyermekét egyedül nevelő, vagy Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
több gyermeket nevelő család során célzott támogatások körének kialakítása.
esetében a szegénység kockázata
magas.
3.A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a Gyermekek napközbeni ellátását biztosító
munkaerő
piacra
mérsékli
a intézmények működtetése.
szegénység
kialakulásának Önkormányzat
gazdasági
helyzetének
kockázatát.
figyelembevételével az ellátás költségeinek
átvállalása.
A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a Részmunkaidős alkalmazások támogatása.
munkaerő
piacra
mérsékli
a
szegénység
kialakulásának
kockázatát.
A
magányérzet
kialakulásával -Szabadidős programok szervezése, igény
nemcsak az anya mentális állapota szerinti bővítése.
lehet
rosszabb,
családi -Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása,
konfliktusokhoz is vezethet.
játszótér kialakítása,
-meglévő játszótéren szociális épület kialakítása,
-civil szervezetek által szervezett programokra
rendszeresen használt területen szociális épület
kialakítása.
Krízishelyzetbe
került
családok Krízisház, bérlők háza kialakítása.
elhelyezése nem megoldott a
településen.
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Fogyatékkal
élők

Az
elszigeteltség
hatásának
enyhítése.
Az akadálymentes környezet aránya
nem 100 %-os.

A
kommunikáció
színterének
elérhetővé tétele.
Akadályok
folyamatos,
megszüntetése.

bővítése,
ütemezett

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
Az intézkedésbe bevont
beavatkozási terület, mint
aktorok és partnerek
intézkedés címe, megnevezése
– kiemelve a felelőst
1.2.Helyi
foglalkoztatási
eszközök Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
alkalmazása
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
3.7. Szociális és egészségügyi szakemberek
Egészségügyi Szolgálat, védőnők
együttműködése
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
4.5.8.Szociális,
gyermekjóléti,
képzési Egészségügyi Szolgálat, védőnők,
szolgáltatások szervezése
civil szervezetek
Polgármester
6.
állampolgárok
életminőségének
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
vizsgálata, szükséglet alapú szolgáltatások
Polgármester
szervezése
9. 10. Teljes körű akadálymentesítés, Polgármester
magánélethez való jog biztosítása
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
1. Programok szervezése, szakemberek
civil szervezetek
képzése, alkalmazása
Polgármester
2. Intézményhálózat
átszervezése

fejlesztése, Polgármester
Óvoda Intézményvezető

Polgármester,
Oktatási Intézményfenntartó
4.Sportterületek, épületek fejlesztése, Polgármester,
kialakítása
civil szervezetek
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
1.Szociális és közművelődési szolgáltatások
civil szervezetek
bővítése
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
2.Egésszégügyi,
sport
szolgáltatások
civil szervezetek
bővítése
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
civil szervezetek
3. tájékoztatás, megelőzés
polgárőrség, helyi kmb
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Közművelődési intézmény
4. generációs programok szervezése
civil szervezetek
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
közművelődési intézmény
5. nyilvánosság eszközeinek bővítése
civil szervezetek
Polgármester
3. Intézményfelújítás, bővítés

Idősek

6. közösségi tér fejlesztés, piactér kialakítás, Polgármester
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fejlesztés
7. Akadálymentesítés

Nők

Fogyatékkal
élők

Polgármester

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Közművelődési intézmény
1. képzési programok
civil szervezetek
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
2. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
jelzőrendszer tagjai
ellátások során célzott támogatások
civil szervezetek
körének kialakítása
Polgármester
3.4. Napközbeni
ellátás
szervezése,
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
részmunkaidős
foglalkoztatás
Polgármester
támogatása
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
4. Elmagányosodás megelőzése
civil szervezetek
Polgármester
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
5. Krízisház, bérlők háza kialakítása
Polgármester
A kommunikáció színterének bővítése,
Polgármester
elérhetővé tétele
Polgármester
Az akadályok megszüntetése

Jövőképünk
Az esélyegyenlőségi program célja a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség biztosítása
településünkön. Az esélyegyenlőségi programunk célja, hogy a településen élőhátrányos helyzetű csoportok
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélyét tudjuk biztosítani, a helyi társadalmat célzó
fejlesztések és beruházások során arra törekszünk, hogy a különböző területeken jelentkező hátrányokat
kompenzáljuk a lehetőségekhez képest ezen esélyegyenlőségi intézkedésekkel. A helyi esélyegyenlőségi
programnak célja, hogy
a) biztosított legyen az egyenlőbánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által
ellenőrzött szolgáltatások körében;
b) a nevelés, oktatás területén minden gyermek/tanuló az egyéni fejlődéséhez szükséges lehetőségekhez
hozzájusson;
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlőesélyű hozzáférés
biztosítása;
d) munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítása, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak
csökkentése, foglalkoztatási esélyeik javítása;
e) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban, a közügyek
irányításában.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)
Célok - általános megfogalmazása rövid-,
közép- és hosszú távú időegységekre
bontásban

Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Résztvevők és felelősök

Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Munkanélküliek
képzési
programokban
való
részvételének szervezése
Munkaerőpiac-képes képzettség hiánya
Rövid: Munkaerőpiac-képes képzési lehetőségek
feltárása, célzott ajánlása a munkanélküliek részére
Közép: Munkanélküliek munkaerőpiac képes képzési
lehetőségben való részvétele
Hosszú:
Munkanélküliek
munkaerőpiac-képes
szakmákban történő munkába állása
1.
A
családsegítő
a
Munkaügyi
Központ
Kirendeltségével
együttműködve
feltárja
a
munkaerőpiac-képes képzési lehetőségeket
2. A munkanélküliek részére célzottan kiajánlja a
képzési lehetőségeket
3. Figyelemmel kíséri az érintett munkanélküliek
képzésbe történő bekapcsolódását, részvételét
Résztvevők: családsegítő szolgálat családgondozója,
Munkaügyi Központ Kirendeltsége
Felelős: családsegítő szolgálat családgondozója
Családsegítő
Szolgálat,
Munkaügyi
Központ
Kirendeltsége
1. A munkaerőpiac-képes képzési lehetőségek feltárása
- folyamatos
2. A képzési lehetőségek célzott kiajánlása- a feltárást
követően és a képzés kezdete előtt
Az érintett munkanélküliek képzésbe történő
bekapcsolódásának, részvételének figyelemmel kísérése
– folyamatos
Rövid: nyilvántartás a munkaerőpiac-képes képzési
lehetőségekről, munkanélküliek részére célzott
kiajánlásokról
Közép: nyilvántartás a munkanélküliek munkaerőpiacképes képzési lehetőségekben való részvételről
Hosszú:
Nyilvántartás
a
munkanélküliek
munkaerőpiac-képes szakmákban történő munkába
állásáról
Kockázatok: motiváció hiánya, lemorzsolódás
Csökkentés eszközei: családsegítő tanácsadás
50 millió forint

Intézkedés címe:
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)

Helyi foglalkoztatási program szervezése
Helyi foglalkoztatási program hiánya, nők munkába
állását segítő helyi programok hiánya
Célok - általános megfogalmazása rövid-, Rövid: foglalkoztatási program megszervezése,
közép- és hosszú távú időegységekre szakemberek meghívása, célcsoport tagjainak
bontásban
bevonása
Közép: foglalkoztatási program megtartása
Hosszú: résztvevők munkába állásának segítése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) 1.
Foglalkoztatási
program
megszervezése,
pontokba szedve
szakemberek meghívása, célcsoport tagjainak
bevonása
2. Foglalkoztatási program megtartása
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3. Célcsoport tagjai munkába állásának figyelemmel
kísérése
Résztvevők és felelősök
Résztvevők: családsegítő szolgálat családgondozója,
Munkaügyi Központ Kirendeltsége
Felelős: Családsegítő szolgálat családgondozója
Partnerek
Családsegítő Szolgálat, külső szakemberek
Határidő(k) pontokba szedve
1. Foglalkoztatási program szervezése - folyamatos
2. Foglalkoztatási program megtartása - kéthavonta
3. Munkába állás figyelemmel kísérése - folyamatos
Eredményességi
mutatók
és
annak Rövid: nyilvántartás a foglalkoztatási programba
dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és bevonható célcsoport tagjairól
hosszútávon), valamint fenntarthatósága
Közép: nyilvántartás a foglalkoztatási program
kéthavonkénti megtartásáról
Hosszú: nyilvántartás a programban résztvevők
munkába állásáról
Kockázatok és csökkentésük eszközei
Motiváció hiánya, lemorzsolódás
Családsegítő tanácsadás
Szükséges erőforrások
50 millió forint

Intézkedés címe:
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)
Célok - általános megfogalmazása rövid-,
közép- és hosszú távú időegységekre
bontásban

Tevékenységek (a
pontokba szedve

beavatkozás

tartalma)

Résztvevők és felelősök
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve

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

Felzárkóztató programok szervezése a 2H-s és 3H-s
tanulók részére
Általános Iskolában a 2H-s és 3H-s tanulók
továbbtanulása elsősorban szakiskolában történik
Rövid: a 2H-s és 3H-s tanulók felmérése létszám és
tanulmányi eredmény szerint a felzárkóztató
programban való részvétel érdekében
Közép: családlátogatás, szülői értekezlet, fogadó óra a
szülők részére, az érintett gyermekek felzárkóztató
programba történő bevonása érdekében
Hosszú: minden 2H-s és 3H-s tanuló vegyen részt a
felzárkóztató programban, akinek ezt a tanulmányi
eredménye indokolja
Felmérés a 2H-s és 3H-s tanulók körében létszám és
tanulmányi eredmény szerint
Családlátogatás, szülői értekezlet, fogadó óra a szülők
részére a tanulók felzárkóztató programba történő
bevonása érdekében.
A 2H-s és 3H-s tanulók felzárkóztató programban
való részvételének figyelemmel kísérése
Általános Iskola, Felelős: intézmény igazgatója
Családsegítő Szolgálat családgondozója
Felmérés a 2H-s és 3H-s tanulók körében létszám és
tanulmányi eredmény szerint: minden év szeptember
30.
Családlátogatás, szülői értekezlet, fogadó óra a szülők
részére a tanulók felzárkóztató programba történő
bevonása érdekében – minden év október 31.
A 2H-s és 3H-s tanulók felzárkóztató programban
való részvételének figyelemmel kísérése - folyamatos
Nyilvántartás a 2H-s és 3H-s tanulók körében létszám
és tanulmányi eredmény szerint
Feljegyzés, jegyzőkönyv a családlátogatásokról,
szülői értekezletekről és fogadó órákról
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Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Jelenléti ív a 2H-s és 3H-s tanulók felzárkóztató
programban való részvételéről
Érdektelenség, motiváció hiánya, csökkentésének
eszközei: családlátogatás, szülői értekezlet, fogadó óra
50 millió forint

Intézkedés címe:
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)
Célok - általános megfogalmazása rövid-, középés hosszú távú időegységekre bontásban

Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és felelősök
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások

Akadálymentesítés a közszolgáltatást nyújtó
intézményekben
Közszolgáltatást nyújtó intézmények elégtelen
akadálymentesítése
Rövid: felmérés a közszolgáltatást nyújtó
intézményeknél az akadálymentesítési munkákról
Közép: pályázati lehetőségek feltárása az
akadálymentesítés elvégzésére
Hosszú: közszolgáltatást nyújtó intézmények
akadálymentesítettsége
A közszolgáltatást nyújtó intézményeknél az
akadálymentesítési munkák felmérése
Pályázati
lehetőségek
feltárása
az
akadálymentesítés elvégzésére. Közszolgáltatást
nyújtó intézményeknél az akadálymentesítés
végrehajtása
Önkormányzat, felelős: polgármester
Intézményvezetők
A közszolgáltatást nyújtó intézményeknél az
akadálymentesítési munkák felmérése: 2014.
március 31.
Pályázati
lehetőségek
feltárása
az
akadálymentesítés elvégzésére – 2013. május 31.
Közszolgáltatást
nyújtó
intézmények
akadálymentesítettsége – 2017. december 31.
Jegyzőkönyv az akadálymentesítési munkák
felméréséről
Pályázat benyújtása a közszolgáltatást nyújtó
intézmények akadálymentesítésére
Akadálymentesítés engedélyeztetései, végrehajtása
Benyújtott pályázat támogatottságának hiánya,
csökkentésének eszköze: a pályázat kiírását
követően azt haladéktalanul be kell nyújtani
40 millió forint
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
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Tartalmas közcélú Az
foglalkoztatás
a álláskeresők
községben
számára a
közmunka
program további
bővítése
Bölcsődei ellátás
biztosítása

A
foglalkoztatási
szint emelése
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Egészségügyi
szűréseken
való lakossági
részvétel
Az egészségügyi ösztönzése, a
szűréseken való
szűrések
részvételre
kiterjesztése
ösztönzés
különböző
egészség-ügyi
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Minden
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egészségfejlesztési Minta menza
terv
program
megismerése.
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II. A gyermekek esélyegyenlősége
Az
1
egészségvédelemr
e,
egészségtudatos

Sok olyan
gyermek, tanul
ó van, aki az

Településfejleszté
si
stratégia

Településfejleszté
si
stratégia
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életvitelre
vonatkozó
ismeretek
beépítése
közoktatás
programjába

intézményben
étkezik.

az egészséges
táplálkozás
feltételeit,
alapjait, és a
helyi
mezőgazdaság
i termékek
felhasználásával a
településen élő
mezőgazdaság
i vállalkozók
megélhetése
javuljon

Vannak SNI-s,
hhh-s, BTM-e
és kiemelten
tehetséges
tanulók

Minden
gyermek,
tanuló
megkapja a
szükséges
ellátást.

Pedagógiai
program

A kiemelten
igazgató
tehetséges
óvodai vezető
tanulók
beazonosítása.
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tervek készítése
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tervek
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működtetése a
pedagógusok
feladata, a
tervek
fénymásolása

intézményi
programok
alapján
folyamatosan
mehet

Vannak
gyermeküket
egyedül
nevelő
álláskeresők

A gyermekek
ne
szenvedjenek
hiányt az adott
helyzetben.

szociális
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A problémával
érintettek
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A szociális ellátás
lehetőségeiről
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megállapítása
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beadása, a
gyermekek
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a
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Minden
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ónak
a
neki
legjobban
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fejlesztés
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munkáért
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és
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Az
idősek
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intézmény
vezetője
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program
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az előadó,
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pályázati
feltételekkel a
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háttér
folyamatosan
biztosítható

önkormányzat

A pályázat
kiírásához
kapcsolódó

Foglalkoztatott
fogyatékos
személyek

Humán
erőforrás: a
felméréshez,

pályázatokon
előnyben

Az
önkormányzatnál
és
intézményeinél
dolgozók bérének,
keresetének
felmérése nem,

A bérek
eltérésének
aránya.

Az
önkormányzat
dolgozója

A
humánpolitikába
beépül az
elv

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Az idős
emberek
biztonságának
támogatása
Adatgyűjtés

2

Aktív
nyugdíjas Az
kor feltételeinek élethosszig
megteremtése
tartó tanulás
Az
élethosszig
feltételeit a
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tanulás
nyugdíjasok
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szociális
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

A
fogyatékos Nincsenek
személyek
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foglakoztatási
információk

A fogyatékos
személyek
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Gazdaságfejlesztés A településen élő
i
fogyatékos
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lehetőségeinek
nyomon követése,
együttműködés a
foglalkoztatókkal

2

a településen
fogyatékossággal
élők
foglalkoztatásáról,
iskolai
végzettségéről

Az
egyenlő
esélyű
hozzá-férés
biztosítá
Teljes
körű sa az
akadálymentesítés önálló
életvitel
-ben.

aránya
növekedjen.

foglalkoztatási
helyzetének
felmérése, a
kompetenciák
beazonosítása.
Tájékoztató
szervezése a helyi
vállalkozóknak
Tárgyalások
a
helyi
vállalkozókkal a
munkaerő
igényeikről.
Pozitív
diszkrimináció a
foglalkoztatásban.
Szükség esetén a
munkahely
akadálymentesítés
é
nek biztosítása.
Az önkormányzat
és
intézményei
elöl
járnak a
megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatásában
Település
fejlesztési
stratégia

az
önkormányzat
akadálymentesítés
áttekintése,
cselekvési
terv készítése a
megvalósításához.
Pályázatok
keresése a
fejlesztésekre

A pályázat
kiírásához
kapcsolódó

száma

a tárgyalás
előkészítésé
A munkahely
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felkészüléshez.
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munkahely
akadálymentesítés
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Maradandó,
így hosszú
távon
biztosított
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Együttműködési
megállapodás
a
Jász- Kun Volánnal
a
közlekedési
feltételek javítása
érdekében

A fogyatékos
személyek az
egészség-ügyi
szakszolgálta
tásokhoz
Szolnokon jutnak
hozzá,
az eljutás
nem egyenlő
esélyű.

Az
egészsé
gügyi
szolgált
atásokh
oz való
egyenlő
esélyű
hozzá-férés
biztosítá
sa.

Egészség-megőrző
program

Napi
járatok önkormányzat
rendjében
akadálymentesítet
t
buszok
meghatározott
közlekedése

folyamatos

Az
akadálymentes
buszjáratok
száma

Humán
erőforrás:
kapcsolatfelvétel,
tárgyalás

Nem igényel
további
befektetést
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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, amelyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplővállalásokról, 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 képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,

a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Dr. Varga Zoltán 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.

48

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen,
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

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

2015. június 24.

Aláírás

A Kőtelki Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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