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A k6pvisel6-tesriiler tagjai egyhangrilag elfogadtiik a napirendi javaslatot.
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kapcsol6d6 el6terjesztdst mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhattr. pl,,on&u, 

;ogszauary ;.ia et6,
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c^serhdtszentivdn Kdzsdg 6nkorm6nyzat Kdpvisero-testtirete az egyenrS b6nrism6dr6res az esdtyegyentosde etomozd.ft6sirot szoio rO3;;-a;xv tdrvdny 31. 6 (l)
:."ff;'j::"]lT#, 

a.iatirozat t' szamri mJrot"ei" r,ip)f,i.ryi es.ryegyenr6s;gi

Hatirido: 2018. december 31.
Felelos: Siraky Aftila polg6rmester

Tcibb napirend nera
aktiv rdszvdtelt. s az

Siraky A

volt, b k6rdds, dszrevitel nem hangzott el, a polg6rmester nte az

N
t-o

',-
+

2

polgdrmes

1

kmf.

dr.

GE
Csaba J6zscf

H
EE
F jegyz(i



.IELET-LllI I I\'

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviselo-testtiletdnek
2018. december 31. napj6n megtartott rendkiviili testtileti iil6s6r6l

Siraky Attila polg6rmester

Lord Eszter alpolgrirmester

Bakis lstvan Andr6s k6pvisel6

B6nyey Zsolt k6pvisel<i

Cserv<ilgyi Zolt6n Bamabds k6pvisel6

Tan6cskozrisi io sal meshivottak

dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

I akoss6s, reszerol metielentek

k

---Tz-r



Helyi
Es6lyegyenl6s6gi

Program

Cserh6tszentiviln Krizs6g

6nkorm6nvzata

2078-2023.



Tartalom

Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program (HEP)...

8eve2et6s...........

A teleptil6s bemutatisa .

Ert6keink, kiildet6siink..
C61ok..

A Helyi Esdlyegyenl6segi Program Helyzetelemz<ise (HEP HE)....

1 . Jogszabilyi h6tt6r bemutatdsa .

2. Strat6giai komyezet bemutatdsa .............. 10

3. A m6lyszeg6nys6gben 6l6k 6s a romik helyzete, es61yegyen16s69e.......................................... 11

A gyermekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge, gyermekszegdnyseg 21

3

3

3

7

8

9

9

4

5

6

7

8

A n5k helyzete, es61yegyen15s6ge..........................

Az id5sek helyzete, es61ye9yen16s69e..................

A fogyat6kkal 615k helyzete, es6lyegyenl6s6ge .........................
Helyi partners6g, lakossiiLgi tinszervez6d6sek, civil szervezetek 6s for-profit

......,..,..,25

.............27

.............30

szerep16k

.............32

.............33

tirsadalmi felelcissegvdllaldsa.....

9. A helyi es6lyegyenl6s6gi program nyiIvdnoss6ga.................
A Helyi EsdlyegyenlSs6gi Program Int6zked6si Terve (HEP IT)

1. A HEP IT r6szletei
A helyzetelemz6s megillapitiisainak osszegz6se......
A beavatkoz6sok megval6sit6i
Jtiv5kepiinJ<......
Az int6zked6si tertletek r6szletes kifejt6se............

2. Osszegz5 tAblizat - AHelyiEs6lyegyenl5s6gi program Intezked6si Terve (HEP IT) ...
3. Megval6sitais.

A megval6sit6s e16k6s2it6se.............
A megval6sitds folyamata.................
Monitoring 6s visszacsatol6s..............

34

.t+

34

34

35

35

40

42

42

42

44

44

+t)

47

Nyilviinossrig....
Erv6nyestil6s, m6dositiis.....................

4. Elfogad6s m6dja 6s diihrma...............

2



Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program (HEP)

Bevezet6s

Osszhangban az Egyenl6 B6n6sm6dr6l is az Es6lyegyenl6s6g El6mozdituisir6l sz6l6 2003. 6vi
CXXV. ttjrv6ny, a helyi es6lyegyenl5s6gi programok elk6szit6s6nek szabAlyairol es az

eselyegyenl5s6gi mentorok16l sz6lo 32U20'l'1. (XII. 27 .) Korm. rendelet ds a helyi es6lyegyenl6s6gi

program elkeszit6s6nek r6szletes szabAlyaft6l szolo 2120"12. (VI 5.) EMMI rendelet
rendelkezrjseivel, Cserh6tszentivdn Kozs6g Onkorminyzata Es6lyegyenl6s6gi Programban rogziti
az es6lyegyenl6s6g 6rdek6ben sziiLks6ges feladatokat.

Az <inkorm:inyzat vAllalja, hogy az elkesziilt 6s elfogadott Es6lyegyenl6s6gi Programmal
risszehangolja a telepiil6s mis dokumentumaitl, valamint az onkormAnyzat {enntart6s6ban l6v6
int6zm6nyek miikodtet6s6t. Villalia tovAbb6, hogy az Es6lyegyenl6s6gi Program elk6szit6se sorin
bevonja partneri kapcsolatrendszer6t, kiilon6s tekintettel a kijznevelds 6llami 6s nem 6llami
int6zm6nyf enntart6fu a.

felen helyzetelemz6s az Es6lyegyenl6sdgi Program megala poz*sAt szolglija.

A telepiiles bemutatSsa

A telepiilis k l|nleges, szubalpin kllmiaal rendelkez6 parinyi telep lis a Cserhit-hegysig egyik legszebb

adlgyiben. A telepiilts Ssiddk 6ta lakott. A kbrnyik erdei, legel6i, siiriin fakad6 forrdsai mdr a legrigebbi

korokban is megilhetist biztositottak a telep lisen il6k szhmdra. Cserhitszentiaint korabeli okleuelekben

1255-ben eml[tik el6szdr, 1734-t6l nemesi kbzsig. A fest1i kornyezetnek ts a piratlan tiszta leueg1nek

k\sziinhetden Cserhdtszentiuint mir az 1930-as nekben felfedezttk a pihentsre, csendre, nyugalomra aigy6

turisthk is nyaral6k. A szitk, kanyarg6s ffutca is a pal6c hizak szinte az egisz faluban a XX. Szdzad elejinek

hangulatit idizik.

A telepitlis lak6nepessiginek szima az elmilt ijt trben folyamatosan csijkkent.

l. szinll tiblizat - Lak6n6pess 69 szAma az 6v
ve

1 Kdltsegvetosi koncepci6, Gazdasagi program, Szolgaftatastervezesi koncepcio, Telepi.]lesfejlesztesi strat6gia,
Telepiilesrendezesi terv, Telepill6sszerkezeti terv, Telepiil6sfejlesztesi koncepci6
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2016 111 96,5'/"

2017 0,0'/"

2015 r15 97,s'./"

Forris: TeIR, KSH-TSTAR

Az illandb nipessiget nirue, megillapithat6, hogy a n6k tekintettben magas a 60 izt feletti n6k arinya;
mik6zben a teljes nepessigben arinyuk 48 "h-os.

2.1.. szAmu tebliizat - Alland6 n6pess69 tisszet6tele nemek 6s korcsoportok szerint (a 2015-os 6v
adatai)

Forrds: TeIR, KSH-TSTAR

Alland6 n6pess6s - {6rflak 6letkori mesoszU sa Allrnd6 n6pess6s' n6k 6letkori me8o.2lrsa

A telepiil|sen az iregedisi index j6l mutatja, hogy egyre n6 az idSsek arinya, az el6reged6 telepiiltsek kdzt

tartozik a kdzsig.
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Korcsoport
F6

Az :illand6 n6pess6gb6l a

meg{ele16 korcsoportt n6k
6s f6rfiak ariinya (%)

F6rfiak N6k
Osszesen
(rs 0301)

F6rfiak
(rs 0303)

N6k
(rs 0304)

AIIand6 n6pess6g szima (f6rfiak TS

0300, n6k TS 0302)
64 59 723 52,03% 47,970/o

0-2 6vesek (6sszes sz6ma TS 0305,

arSnya TS 0316)
I 0,81%

0-14 6ves (f6rfiak TS 0305, n5k TS

0307)
8 3 "11 6,50% 2,44%

15-17 6ves (f6rfiak TS 0308, n6k TS

0309)
0 2 2 0,00% 1,63%

18-59 6ves (f6rfiak TS 0310, n6k TS

0311)
37 6l 30,08% 19,51'.y"

50-54 6ves (f6rfiak TS 0312, n6k TS

0313)
7 6 15 5,69% 6,50%

55 6v feletti (f6rfiak TS 0314, n6k TS

0315)
L2 22 31 9,76% 17,89%

t1%

5a%



3. szimt tiiblizat - 6re d6si inder

Forris: TeIR, KSH-TSTAR

A telepiilisen iltalinos iskola ts 6aoda nem m kodik, az 6uodis - is iskoldskor gyermekek a 20 km-re ln6
Piszt6 uirosdba jirnak. Az iskola illami fenntartisi, az 6aodai feladatokat pedig feladatellitdsi szerzddis

keretiben litja el az 1nkormdnyzat. A telepiilisen oiddn1i szolgilat 6s gyermekj6l4ti szolgilat sem m,iikddik:

a csalltd ts gyermekj6ltti feladatok 2018. januitr 1-jitdl a Kbzix Hiaatalok mentin szentez1dnek, lgrl

Mitrasz6l6s Kozsig 1nkorminyzata litja el ezt a feladatot a 6 telepiilisen. Vid6ndi szolgilat a kbzstgtSt

tijbb mint 8 km-re liud Alsdtold kbzsigben 6rhet6 el.

4. sz|ni tibl zat - Belftildi viindorliisok

Forriis: TcIIl. KSH-TSTAR
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55 6v feletti 6lland6
lakosok sziima (f5)

(TS 0328)

0-14 6ves koru
iilland6 Iakosok

szAma (f6)
(TS 0327)

Oreged6si index
(%)

(TS 04oi)

2012 32 15 213,33%

2013 31 15 206,67%

2074 29 14 207,14%

32 12 266,67%

2016 34 1I 309,09%

2017 N/A N/A #ERTEK!

Ev
Alland6 jellegii
odav6ndorl6s

(rs 0601)

ElvAndorlis
(rs 0600)

Egyenleg

Aland6 oda-, 6s

elviindorliisok
kiiltinbs696nek 1.000

6lland6 lakosra vetitett
szima

(rs 0602)

2072 0 2 -2 -13,9

2013 0 0 0 0

2014 1 6 -5 -37,59

2015 3 7 -4

2016 2 "I 1 8,13

2017 N/A N/A #ERTEKI N/A

2015
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Belftildi vindorldsok egyenlege (f 6)

I
)417 ,01l 2016 2017

A belfoltli uindorlisokat nizae a ki:rnyezS telepiil1sekhez oiszonVitua azok kozi a kdzstgek kdzt tartozik, ahol
jellemzS az eluindorlis, nz odaudrulorlis alig.

Az ilue sziiletisek szims nagyon kicsi a telepiilisen, az elmilt ktt fuben nem is rolt sziiletis. A halilozis
pedig a telepiilis el\regerlisib6l ad6d6an jelen aan minden 6uben.

5. sziimu tiibliizat - Term6szetes sza

Forris: TeIR, KSH-TSTAR

Term6szetes su a porod5s lf5)

201J

1

6

E't,
Elvesztilet6sek sz6ma

(TS 0701)

Hal6lozisok szima
(TS 0702)

Term6szetes
szaporodis (f6)

(rs 0703)

2012 1 3

2013 1 3

2014 1 3

2015 0 4 -4

2076 0 1 -4

2017 N/A N/A #ERTEK!

2014

a

-2
I

I



Az estlyegyenlSsig minden ember szimdra fontos irtik. Meglite segiti, hogy mindenkinek esilye legyen j6
mindsigii szolgiltatisokra, az estlyegqenl6tlensiggel kiizd1 emberek el6nyben rlszesitisit az ilet minden
teriiletin, fiiggetleniil attdl, hogy n6 oagy ftrfi, egiszsiges aagy fogyatikossiggal tl, milyen a szirmazisa
aagy az anyagi helyzete.

Cserhitszentioin Onkorminyzata folyamatosan irztinyesiti az estlyegyenl1sigi szempontokat a telepiilis
miikiidisit, fejlesztisit meghatiroz6 alapuet6 dokumentumaiban. Az esilyegrlenlSsig megual\sitisit
horizontilis elz.;nek tekinti, amely dthatja oalamennyi 'onkormdnyzati teuikenystget: a k6telez6 is ijnkint
tt hllal t fel ad a t ok ellit is it.

Az Onkorminyzat nz esilyegyenlSsigi politikijit munkiltat6i szerepkdrben, kiizuetlen szolgdltatisai sordn

is inttzmtnyfenntartii szerepkdrben iruinyesiti. Az esilyegyenlSstggel kapcsolatos teuikenysige folyamin
mindent megtesz annak |rdekiben, hogy az egyes projektek kidolgozisdban az |rdekelt ciz.til szerztez6dtsek is

aktia szerepet j(ttsszanak, elSsegih.te ezzel a telepiilis lakossigdnak ilyen irinyi szemliletoiltdsit is. Ennek

eszkozei szabilyozds, thmogatds ts a j6 gyakorlatok beaezetise, bemutathsa.

Kiililetisiink:
Cserh6tszentivdn K6zseg Onkorm6nyzat alapfeladatait az 201,1,. 6vi CLXXXX. toweny hatArozza
meg, amely szabalyozza a jogokat, felel5ss6geket, feladatokat. Ezek alapj5n a helyi koziigyek,
valamint a helyben biztosithat6 ktjzfeladatok kiir6ben ellAtand6 helyi onkormiiLnyzati feladatok
kiikincisen:
1. telepiil6sfeileszt6s, telepiiLl6srendez6s;

2. telepiil6siizemeltet6s (k<iztemet6k kialakit6sa tis fenntartAsa, a k6zvilAgitAs16l val6 gondoskodAs,
kem6nysepr5-ipari szolgiltat6s biztositAsa, a helyi ktizutak 6s tartoz6kainak kialakitdLsa 6s

fenntart6sa, ktizparkok es egy6b kijzteriiletek kialakitiisa 6s fenntartesa, gdpjArmfivek
parkol6s5nak biztositziLsa);

3. a kozteriiletek, valamint az rinkorm6nyzat tulajdondban 5ll6 kozint6zm6ny elnevez6se;

4. eg6szs6gtiLgyi alape116t6s, az eg6szs6ges 6letm6d segit6s6t c6lz6 szolg6ltat6sok;
5. k6myezet-eg6szsegp,gy (ktiztisztas6g, telepiil6si ktimyezet tisztas6g;iLnak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcsri16irtiis);
6. 6vodai ell6t6s;

7. kultur6lis szolgiltatAs, kiikintisen a nyilv6nos ktinyvtiiri elliitis biztositiisa; fihnszi t|z, el6adG
miiv6szeti szervezet t6mogatiisa, a kulturAlis <ir<iks6g helyi vedelme; a helyi kcizmiivel6d6si
tev6kenys6g t6mogat6sa;
8.a szoci6lis, gyermekj6l6ti szolg6ltat6sok 6s ell6tdsok;
9. lakilLs- 6s helyiseggazd5lkodAs;
10. a teriilet6n hajl6ktalannri viilt szem6lyek ell6tasrinak 6s rehabilitAci6j:iLnak, valamint a

hajl6ktalann6 viil6s megel6z6senek biztosit6sa;
11. helyi komyezet- 6s term6szetv6delem, vizgazd6lkodAs, vizkirelharitiis;
12. honv6delem, polg6ri v6delem, katasztr6fav6delem, helyi k6zfoglalkoztatiis;
13. helyi ad6val, gazdasAgszervez6ssel 6s a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermel6k, 6stermel6k szimira - iogszabdlyban meghatdrozott term6keik - 6rt6kesitesi
lehet6s6geinek biztositAsa, ide6rtve a h6w6gi 6rusitAs lehet6seg6t is;

15. sporf ifirlsrigi iigyek;
16. nemzetis6gi tigyek;
17. kozremiikod6s a telepiil6s k<izbiztons6gfuiak biztosit5s6ban;
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1 8. helyi k6ziiss6gi ktrzleked6s biztosf tiisa;

1 9. hullad6kgazd6lkodiis;
20. t6vhtiszolgiiltat6s;
21. vizikozmt-szolglltatAs, amennyiben a vizlklzmfi-szolgiilta tisr6l sz6l6 torv6ny rendelkcz6sei

szerint a helyi onkormiinyzat ell6t6s6rt felelSsnek min6siil.

C6lok

Cserhdtszentiviin teleptl6s Onkorminyzata az Es6lyegyenlSs6gi Program eifogad5siival
6rv6nyesiteni kiv6nja:

- az egyenl5 b5niism6d, 6s az es6lyegyenl6s6g biztosit6s6nak ktivetelm6nydt,
- a kozszolgAltat6sokhoz tdrt6n5 egyenl6 h ozzAfdr6s elv6t,
- adiszkriminici6mentess6get,
- szegreg5ci6mentess6get
- a foglalkoztatiis, a szoci6lis biztonsig, az egdszsegiigy, az oktatds 6s a lakhat6s teriiletdn a

helyzetelemz6s sor;iLn felt6rt probl6mdk komplex kezel6se 6rdek6ben sziiks6ges
intdzked6seket. A k<iznevel6si int6zm6nyeket - az 6voda kiv6televel - erint6 int6zked6sek
erdek6ben egytttmiiltidik az int6zm6nyfenntart6 k<izpont teriileti szerveivel.

A HEP helvzetelemz5 ri:szdnek c6lia

Els6dleges c61urk sziimba venni a 327/2077. (XII. 27.) Korm. rendelet 1 . $ (2) bekezdes6ben

nevesitett, es6lyegyenl6segi szempontb6l f6kuszban 16v6 celcsoportokba tartoz6k sziimdt 6s

arAnyAt, valamint helyzetdt a telepiil6sen.
E mellett c6lunk a c6lcsoportba tartoz6kra vonatkoz6an 6ttekinteni a szolgdltatiisokhoz tdrt6n5
hozzif6r6siik alakul6sdt, valamint feltdmi az ezeken a tertleteken jelentkez6 probl6m6kat.
Tov6bbi c6lunk meghat6rozni az e csoportok es6lyegyenl6s6get el6segit6 feladatokat, 6s azokat a

tertleteket, melyek fejlesztesre szorulnak az egyenl6 biiLniiLsm6d 6rdek6ben.

A c61ok megval6sitisdnak 16p6seit, azok forr6sig6ny6t 6s v6grehaitdsuk tervezett iitemez6s6t az

HEP IT tartalmazza.

A HEP IT cilia

C61unk a helyzetelemz6sre 6pitve olyan beavatkozAsok rrjszletes tervez6se, amelyek konkr6t
elmozdu16sokat eredm6nyeznek az es6lyegyenlSs6gi c6lcsoportokhoz tartoz6k helyzetenek
javitAsa szempontjAb6l.
Tov6bbi c6lunk meghat6rozni a beavatko zAsokhoz kapcsol6d6 kommunik6ci6t.
Szinten celk6nt hatirozzuk meg annak az egyiittmiik<id6si rendszemek a fel6llitisit, amely a

programalkotds 6s v6grehajtis soriin biztositja majd a megval6sitAs, nyomon ktjvet6s, ellen5rz6s-
6rt6kel6s, kligazitls t6mogat6 strukturelis rendszerrif vagyis a HEP F6rumot 6s a hozzA

kapcsol6d6 tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Eselyegyenl6stigi Program Helyzetelemzese (HEP HE)

1. logszabAlyi hitt6r bemutatisa

1.1 A progam k6szit6s6t el6ir6 jogszabiilyi ktirnyezet rtivid bemutatisa

A helyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6s6t az egyenl6 biinAsm6di6l es az es6lyegyenl5s6g
el5mozdit6sir6l sz6l6 2003. 6vi CXXV. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ebktv.) el6irAsai alapjSn v6geztiik.
A program elkeszit6stire vonatkoz6 ftszletszabllyokat a ttirv6ny v6grehajt6si rendeletei,

. a helyi es6lyegyenl6s6gi programok elk6szit6senek szabAlyair6l 6s az es6lyegyenl6s6gi
mentorokr6l" szo\6 32112071. (XII.27.) Korm. rendelet ,,2. A helyi eselyegyenl6s6gi program
elk6szit6s6nek szempon$ai" fejezete 6s

. a helyi eselyegyenl5sdgi program elk6szit6s6nek r6szletes szabiilyair6l szolo 212072 (Y7.5.)

EMMI rendelet

aiapj6n alkalmaztuk, kiil6nds figyelmet forditva a

. a MagyarorszAghelyi <inkormiinyzatair6l sz6l6 201,1,.6vi CLXXXX. t6rv6ny (tov6bbiakban:

Motv.)
. a szoci6lis igazgatisrol6s szoci6lis ell:it6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. ttirv6ny (tovAbbiakban:

Szt.)
. a foglalkoztatis e15segit6s6r6l 6s a munkan6lkiiliek ell6ti{sAr6l sz6lo 1,991,.6vi IV. torv6ny

(tov6bbiakban: Flt.)
. a nemzetis6gek jogair6l szol6 201,1,. 6vi CLXXX. ttirvdny (tov6bbiakban: nemzehs6gi

t<irv6ny)

' az egdszs6gigyr61sz6l61997. 6vi CLIY. t6rv6ny (tov6bbiakban: Eiitv.)
. a gyermekek v6delm6r6l 6s a gyiimiigyi igazgat6sr6l sz6lo 1997. 6vi XXXI. t<irv6ny

(tov6bbiakban: Gyvt.)
. a nemzeti koznevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. ttirv6ny (tovAbbiakban: Nkntv.)

el6iriisaira.

L.2 Az es6lyegyenl6s6gi c6lcsoportokat 6rint6 helyi szabilyozits rtivid bemutatisa.

2016-ban a Kipoisel6lestiilet elfogatlta a telepiiltsi tdmogatdsokr6l, a szemilyes gondoskodist ny jt6
szociilis is gyermekj6l|ti ellitisokr6l sz6l6 onkorminyzati rendeletit (4/2015 (W1.29.) bnkorminyzati

rendelet). A ti5roinyi el1irisokon til, a rendelet ctlja, hogy telepiiltsen olyan timogatisi rendszer miikbdjon,

amely az hllampolgirok szhmirn a preoenci6, a hitrhnyos helyzetbdl ad6d6 hatisok enyhitisire szolgilnak. A
szociLlis ellitisok, szolgiltatisok kbzeppontjdban a csal1d hll.

A szeginysig elmilyiilise miatt az ell6t6 rendszernek egyre tobb koaetelminynek kell megt'elelnie a kiil1nbdzd

ilethelyzetekb6l, a lakhatisb6l, a betegstgbSl, a fogyatikossigb6l ered6 sziiksigletek, eltartottak gyermekek

gondozisihoz kapcsol6d6 kbltsigek emelkedtse miatt, ezirt a helyi szabihlokat is ezek hatdsait folyamatosan
oizsgiljuk. A rendeletet az eredm,lnyesstg ts hattkonysig trdekiben, a felmeriil6 igdnyek alapjin iaente

legal1bb egy alkalommal feliilaizsgdlj uk.

A Kepuisel6lestiilet a helyi szabilyozisi teatkenysige sordn az estlyegyenlSstgi szempontoknt is figyelembe

s

Teszt.



2. Strat6giai kiirnyezet bemutatiisa

2.L Kapcsol6d6s helyi strat6giai
koncepci6kkal, programokkal

ES telepiil6si tinkorminyzati dokumentumokkal,

A program figyelembe oeszi Cserhitszentiuin Kozsig Onkorminyzatinnk mindazon dokumentumait,
mely ek kitirnek az esily egyenlSsig megaal6sitdsir a, igy kiillndsen :

kbl t s i go e t isi ko n cep c i 6

- t elepiilisrendezisi te ro.

A fenti dokumentumokban meqhatirozott ctlkitiiziseket jelen Progrnm nem tartnlmazza, mioel azokban az

egyes ter leteket irintd feladatok, hatirid1k riszletesen nteghatirozhsrn keriiltek.

2.2 A helyi es6lyegyenl6s6gi program t6rs6gi, tiiLrsuliisi kapcsol6d6sainak bemutatisa

A telepiil6s 6letdben a tdrs6gi, t6rsul6si kapcsoi6disok fontos szerepet j6tszanak. A telepiilisen
hltalinos iskola is 6ooda nem miikddik, az 1aodis - is iskoliskori glermekek a 20 km-re liod Piszto
ohrosiba jirnak. Az iskola hllami fenntarfisrt, az 6aodai t'elatlatokat pedig t'eladatellitdsi szerz6dis keretiben

litja el az intizminy. A telep lisen ztid6n6i szolgilat 6s gyermckj6liti szolgilat sem m{ikbdik: a csalhd is
gyermekj6liti feladatok 2018. januir 1-jtt6l a Kozlos Hiuntalok mentin szentez1dnek, igy Mdtrasz6t6s Kdzsig
Onkorminyzata litja el ezt a feladatot a 5 telepiilisen. Vid1noi szolgilat a ki)zsigt6l ti)bb mint 8 km-re lnd
Als6told kbzsigben irhet1 el.

Az esilyegyenlSsig megteremtistnek biztositisa |rdekeben az \nkormd.nyzat fehtillalta azt a feladatot, hogy a

telepiil4sen il6 gyermekeket elszillitja az |oodai 6s iskolai inthmtnybe. Ezzel megteremtae a lehet6sigtt
annak, hogy a telepiiltsen tl6k a megfelel1 szinoonalu oktatishoz hozzirjussanak.

2.3 A telepiil6si tinkorminyzat rendelkez6s6re ril16, az es6lyegyenl6s69 szempontiiib6l
relevins adatok kutatiisok iittekint6se, adathiiinyok kimutatisa

A helyzetelemzis alapjit szolgill statisztikai adatokat a TEIR adatbizisb6l, oalamint a helyi
nyiluintartisokb6l gy iijtdttiik ijssze. Termiszetesen azoknil az adatoknil, amelyekre nyila(tntartis nincs ts
nem is lehet, ott a 201,1. iai nepszimlilds adataib6l indultunk ki.
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3. A m6lyszeg6nys6 gben 6l6k 6s a romik he lyzete, es6lyegyenl6s6 ge

3.1 Jiivedelmi 6s vagyoni helyzet

A szcginystg szimos tdrsad.almi tinyez(i iltnl meghntirozott, isszetett jelensig, okai ktizltt szercpclnek
tirsadalmi is kulturilis hitrdnyok, szocializdcitis hihnyossigok, alacsony oagv elatsult iskolai utgzetts1g,
ntunkantlkiilisig, egiszsigi illapot, a csalitrok glermekszdmn, a gyermekszeg\nys\g, de a jhaedelmi
oiszonyok mutatjik meg reginkibb. A terepiirlsiink|n nagyon keats a iayrzegtiysrgbei 1rik szama, roma
lakossig pedig nem tnlilhat| a telepiilbsen.

3.2 Foglalkoztatottsig, munkaer6-piaci integriici6

A HEP l. sz6mt mell6kletdben erhelyezett tiibl6zatokba gyiijtdtt adatok, valamint a helyi
6nkormdnyzat a foglalkoztatds el6segit6ser5l 6s a munkan6lkiiliek ellAt6s6r6l sz6lo 7991.6vi ry.
torveny (tov6bbiakban: Flt.) 6s a M<itv-ben foglalt feladatai alapj6n teleptl6stnkre iellemz6foglalkoztatottsdgot, munkaer&piaci lehet5s6geket kiv:injuk ei.-errri' u, elmrilt 6vek
vAltozdsainak bemutat:is6val, a kiiltinbtjz6 korosztSlyok, illetve nemek szerinti bontiisban.

a) foglalkoztatottak, munkan6lkiiliek, tart6s munkan6lktiliek szdm a, ar6nya

Ahogyan azt az alhbbi adatok is szemltltetik, a munkanilkiilisigi adatok az elm lt 1aekben fokozatosan
jaz-tultak, az orszigos 6s megyei trendeknek megt'elel6en. Ezen a ttren tehit jelent6s jaaullst tithatunk a

koribbi id.1szakhoz kepest, mindkit nem tekintetiben.

3.2.1. sz6m& tlbliizat - Munkan6lkiilis6 rita nemek szerint

Forriis: TeIR, Nemzeti Munkaigyi Hivatal

15-64 6v kiiziifti iilland6 n6pess6g
(f6)

Regisztriilt murrkan6lkiiliek/nyilv6ntartott
6ll6skeres6k sziima (f6)

F6rfi
(rs 0803)

N6
(TS 0804)

6sszesen
F6rfi (TS

0801)
N6 (rS o8o2) 6sszesenEv

F5 F6 F6 F6 F6

55 42 97 720"12 10 18,2% 1.6,1% 17 17,3%

2013 54 42 96 9 '16,2% 4 9,5% 13 13,30/o

2014 52 38 90 7 13,9% 2 5,3% 9 10,3%

2015 35 81 5 1.0,90/" 2 5,7% 8,6%

2016 N/A 34 #ERT6KI 5 #ERTEK! 3 7 #ERTEK!

N/A N/A #ERTEKI fERTEK! I #ERTEK! 420-17

11
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! rlnliir.l,\r j Nijk arlry:

E
=

b) alacsony iskolai v6gzetts6giiek foglalkoztatottsiiga

A jauul6 trendek az alncsony ttigzettsigiiek t'oglalkoztotottsiginak kdriben is tiikrdziidnek, igy nincs irdemi

kiilinbsig a cilcsoport helyzetiben a aigzettsig fitggainltben

3.2.6. szamitiibliizat - Regisztrilt munkan6lkiiliek/nyilviintartott iilliskeres6k
szima iskolai v szerint

Forr6s: TeIR, Nemzeti Munkaiigyi Hivatal

Regiszhilt munkan6lkiiliek/nyilviintartott ill6skeres6k
megoszl6sa iskolai v6gzetts6g szerint

Regisztrilt
munkan6lkiiliek/

/nyilviintartott
illiiskeres6k

szima tisszesen
8 iiltaliinosniil

alacsonyabb v6gzetts6g
(rs 0e01)

Altalinos
iskolai

v6gzetts6g (TS

0902)

8

iiltaliinosnil
magasabb

iskolai
v6gzefts6g

0903

Ev

F6 F5 F6F6

2012 "t7 "l 4,5./" 4 25,4% 12 70,'1%

2013 3,9"/" 913 1 4 27,5% 68,6%

2014 9 0 2 21.,6% 75,7%

2015 7 0 0,0% 2 25,0% 5 75,00/o

20"t6 7 0 0,0"/" 2 20,7% 6 79,3%

2017 4 N/A #ERTEK! N/A 4 100,0%
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lskolai v6s relts6ggei nem rendelke?615 ev€ias idSsebb
n6pets6s, a mesfelel6 koriak szjual6*iban

Regisztn;lt munlan6lktiliek sr;ma iskolai v68zetts6g sze rint ({6)

1.1

1)

2012 201,3 2014 2015

r 8 i'tal n6nl| al.<sonyabb r8,rralioo5

.:..2 ?

8 , talinosnSl ,na8liabb

c) kozfoglalkoztatAs

A telepiil4s az dlliskeres6k risztre kbzfoglalkoztatist tl Korminyhiaatal Munkaiigyi Kdzpontja dltal tudja

minden 6tben megszeruezni, azonban ennek a pinziigyi forrisa korldtozott. A telepiilis alacsony lilekszima,

illetue a kiitelez(ien aillaland1 oner6 miatt nz elmilt tuekben csupdn itlagosnn 2 f6t tud alknlmazni az

6 nkor miny zat kdzfo glalkozt at o t tkt nt.

d) a fog'lalkoztat6shoz val6 hozz6l6r6s es6lyenek mobilitiisi, inform6ci6s 6s egy6b t6nyez6i (pl.

ktrzleked6s, potenciiilis munkalehet6sdgek, tervezett beruhizAsok, lehets6ges viillalkoziisi
teriiletek, helyben/t6rs6gben m(ktid6 foglalkoztatiisi programok stb.)

A telepiilisen a regisztrhlt oillalkozhsok szima igen alacsony, ebb6l ad6d6an a telepiilisen ipar zisi ad6 nem

keriilt beoezettsre. A telepiil1s ilyen irdny beutteltt az idegenforgalmi ad6 jelenti, tekintettel arra, hogy a

telepiilts nagy risze httoigi hizkint t'unkciondl. A jirisi kozpont 14,4 km-re tal6lhat6, ahoua a telepiilisr6l

napi 6 buszjirat indul munkanapokon. A menetidd kb. egy hhromnegyed 6ra. A ztisszait a telepiiltsre

kijzoetleniil szinttn 6 buszjirattal oldhat6 meg munkanapokon. A megyesztkhely csak dtszillissal irhet1 el,

ami 48 km-re talilhat6, amely kit 6ra alatt irhetd el aut6busszal itlagosan. A telepiil4sen is kbrnyiktn
aasrttuonal nem halad el, az legkozelebb Piszt6 airosdban irhet1 el. A f6uiros M3-as aut6pilyin 7 6ra 15

perc alatt 6rhet6 el aut6oal.

e) fiatalok foglalkoztatiisiit 6s az oktatiisb6l a munkaer6piacra val6 Atmenetet megktinnyit6
programok a telepiil6sen; k6pz6shez, toviibbk6pz6shez val6 hozz6fdrestk

A telepiilisen a statisztikai adatokb1l j6l litszik, hogy fuuts fiatal, aki e teriileten trintett lenne. A telepiilisen

fiatalok foglalkoztatisit is az oktatdsb6l a munkaer6piacra z.tal6 itmenetet megkdnnyit1 programok

nincsenek. Ezek a programok a jirisi kbzpontban ds a megyeszikhelyen irhetdk el.

/ murkaer6-piaci integr6ci6t segit5 szervezetek 6s szolgiiltat6sok felterk6pezese (pl.

feln6ttk6pz6shez es egy6b munkaer6-piaci szolgiiltatiisokho z valo hozzlf6rds, helyi foglalkoztatiisi
programok)

A telepiiltsen munkaer6-piaci integrici6t segitd szerueztek 6s szolgiltatisok nincsenek. Legkbzelebb ilyen

szolgiltatisok a Piszt6 airosiban irhetbk el.

g) m6lyszeg6nys6gben el6k 6s romdk teleptl6si dnkorm5nyzati saj6t fenntartisu intezmenyekben
tort6nd foglalkoztat6sa
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A telep lisen

korosztilyb6l
j6oedelmet.

aisszamcn6leg

ki. Szimukra
htekre

keriilnek

6-7

nz

f6 milyszegtnystgben il6ztel talhlkozunk,

\nkorminyztt kijzt'oglnlkozttttis keretiben

nkik az id1sebb

biztosithat ntni

ft) hiitrdnyos megktkinbtiztet6s a foglalkoztatds teriiletdn

Hitr inqos megkiilii nbbzt etisr6l nincs tudomisunk n telepiilisen

3.3 P6nzbeli 6s term6szetbeni szociilis elliitiisok, aktiv korriak ellitiisa, munkan6lkiilis6ghez
kapcsol6d6 t:imogatiisok

A szigorod6 feltttelek nyomhn nz 6lland6 nepessig jelent6s fogyisa mellett a segtlyben rdszesiil1k arinya is

ztisszaesett. Aki tehit nem talil helyben munkit, jellemz1en a jirisi kdzpontbnn, aagll Budapesten, esetleg

killfoldbn pr6bil szerencsit.

3.3.1. sz6mu tiblizat - Alliskeres6si se ben 16szesiil6k szima

A telepilltsen dlliskeresisi segllyben az aktio lakinipesstg 1"/"-a riszestilt az elmult iaekben. Alldskeresisi
jiradikra a nyilz.;intartott illiskeresSk szima folyamatosan csokkent, 2017 -re a nyiluintartott illiskeres1k
kbziil senki sem jogosult 1lliskeresisi jiradtkra.

3.3.2. szimt tibliizat - f:irad6kra iogosult regisztriilt
munkan6lkiiliek/n viintartott ell6skeres6k sz6ma

Ev
15-64 6v kdztitti iilland6

n6pess6g sz6ma
(TS 0803 6s TS 0804 <isszesen)

Alliiskeres6si seg6lyben
r6szesiil6k (f6) - (TS 1101)

A1liiskeres6si se96lyben
r6szesiil6k %

2012 97 0 0,0%

2013 96 0,75 0,8%

2014 90 1,00 1,1%

2015 81 1,00 1,2",1,

2016 #ERTEK! r,00 #ERTEKI

#ERTEK!

RegisztrAlt munkan6lkiiliek/nyil-
vintartott illiiskeres6k szima

(rs 1301)

Alliskeres6si
jrirad6kra

jogosultak (TS

L201)
Ev

77 1.,25 7,5%

2013 13 o r5 2,0%

201.4 9 0,50 5,4%

2015 7 0,75 10,7%

2076 7 0,50 6,9%

7017 0 0,0"/"

Forr6s: TelR, Nemzeti Munkaiigyi Hivatal
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2017 #ERTEK! 1,00

F6 F6

2072
I

I
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Alli ske.e56si ii raddkra io8osuttak ar;nya {%)

?412 2014 201t zAt1

hcl sit6 t6mo tisban r6szesitettek szima

,a|a

3.3.3. sziimri rablizat - Aktiv koruak elliit6sa - Rendszeres szoci6lis seg6lyben,
eg6szs6gk6rosodisi 6s gyermekfeliigyeleti tiimogatisban, valamint fogrilkoztatiist

A t Ic17iilese 11 ioek o t h szemila t1( t1v v reszes ll I nkt I7) koriak eltat/lshbn beI irl .fngla lkoztnn zen tisthely, l tas I t6 Az korm t kii4osI Ikozon nnvza t t keretiben bll as zl0s I tjo kdt le 0c o naPos
t11 u nkaL1 lSZO 11:\ ek lehe osemegs zerzesen t

Rendszeres szoci6lis
seg6lyben 16szesitett

regisztrilt
munkan6lkiliek

sz6ma (negyed6vek

itlaga) - TS 1401

(2015. februiir 2&t6l az

elliit6s megsziint, vagy
ki.iltin v61t ECYT-re 6s

FHT-ra)

Eg6szs6gk6rosodiisi €s
gyermekfeliigyeleti

t6mogatilsban 16szesiil6k
itlagos sz6ma 2015. miirc. 1-t6l
6rv6nyes m6dszertan szerint

(T5 5401)

Foglalkoztatdst helyettesit6
tiimogatisban 16szesitettek Stlagos
havi szdma (2015. mircius O1-t6l az

elliit6sra val6 j ogosultsiig
megviltozott)

ttu

F6 F6
15-64 6vesek 7o-

;iban
F6

Munkan6lktiliek Y"-

iban
2012 q ri 9,54% 0,00%
2013 5,50 5,73% 0,oo%

2014 4,00 4,44% o,oo%

0 3,090/o 0,00%2015 2,50

0,00%3,00 #ERTEK!2016

0,00%0 #ERTEK!2017 1,50

Forr6s: TeI& Nemzeti
Munkaiigyi Hivatai
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altrv koftiak ell;!;saiban reslesi;l6k sr;nia (ld)

!r1l !013 l!!4 2o1s 2016 
'el7

6 adds:4.5 sr*i:tli! *3iivb6 rldiildl

. ag6d*tio!6da, - $.d*t.luO'ldr riiso,'iidin rlt6!16i

.: rockli.&.i.in h.!tFil6ti6o3.ti.b!t "'snld(

3.4 Lakhatiis, lak6shoz iutiis, lakhatisi szegreS'ci6

a) b6rlak6s-6l1om6nY

Onkorminyzatunk birlakissal nem rendelkezik A telepiiltsen birlakisban ilSkr1l az |nkorm|rulzatnak

nincs tudomhsa

b) szoci6lis Iakhatais

A telepi)lis isszes laktisillominya L28 db, mely

telepiil\sen. Az 6nkormdnyzatnak arra aonatkoz6l

Iakhatisi kiSr lminYeket biztosito lakitsok szimn me nnyi

iuek 6ta nent emelkedik, ii ingatlanok nem tp lnek a

ag nincs atlata, hogy ebb6l a 128 ingatlnnbol eltgtelen

Az onkorminyza t szociilis bbrlakis Lllominnyal nem rendelkezik.

c) egydb lakAscelra haszn6lt nem lakAsc6lu ingatlanok

Az dnkorm atnnk nincs tudomisa egyib lakisctlra hasznilt nem lakis cilu ingatlanrll

e) lakhatiist segit6 t6mogatdsok

Az onkorminyzat kbltsiguetisi nehizsigek mintt a telepiilisen lakhatisi timogatdst biztositani nem tud

3.4.2. szfufil tabliizat - Lakiisf enntartiisi 6s ad6ssigcstikkent6si
tisban r6szestl5k szima

Lak6sfenntart6si
timogat6sban 16szesitett

szem6lyek szima (TS

6001)

Ad6ssiigcstikkent6si
t6mogat{sban

r6szesitettek sz6ma (TS

6101)

2012 6 0

2013 12 0

2014 10 0

J 0

2076 0 0

2017 N/A
Forrds: TelR, KSH Tstar

16

f.',

I

201,5
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/ elad6sodottsiig

Elad6sodot tsigr6l nincs tudomisunk a telepiiltsen

.g) lakhat6s egyeb jellemz5i: kiilteriletekcn 6s nem lak6civezetben elhelyezked6 lakisok, min5s6gi
kozszolg6ltat6sokhoz, kcizmfiszolgilltatdsokhoz, kozossegi k6zleked6shez valo hozz6I6rds

bemutat6sa

A telepiiltsen kiilteriileten 616 szemily nincs

3.5 Telepek, szegregiitumok helyzete

a) a teleplszegreg6tum mint lak6ktirnyezet jellemz5i (kite4edts6ge, tertileti elhelyezked6se,

megktrzelithet6sdge, lak6s6llom5ny:inak illlapota, ktizm(ell5totts6ga, kdzszolgdltatiisokhoz vaI6
hozz\ferds lehet6segei, egyeb komyezet-eg6szs6gtgyi !ellemz5i stb.)

A telepiilislinkdn telepek, szegregd tumok nem talilhat1k

b) a telepen/szegregAtumokban el6k szAma, t6rsadalmi probl6m6k szempontjib6l f6bb iellemz6i
(p1. 6letkori megoszlis, foglalkoztatotts6 gi helyzet, segdlyezeftek, hAtrrinyos, halmozottan
hzitr6nyos helyzetii gyermekek arSnya, stb.)

N incs telepen/szegregdtumban ilSk a telepiiltsen.

c) szegregAci6val veszelyeztetett teriiletek, a lakossAg teriileti 6trendez6d6s6nek folyamatai

A telepiilisen nem talilhatb szegregdci6z.tal oeszilyeztetett ter let

3.6 Eg6szs6gfigyi 6s szociiilis szolgiiltatesokhoz val6 hozzll6rds

a) az e96szse9igyi alapszolg6ltatdsokhoz, szakellitiishoz v a16 hozzAfer6s

Az egiszsdgiigyi elliths biztositott az alapelldtds kijribe tartoz6 1nkorminyzati feladat tekintetiben: a

hizioraosi ellitis, a atd6n6i ellitds. A hizi orz.tosi ellitdsr6l is a uid6n6i szolgdlatr6l a Kitrzeti Egtszsigiigyi
Szolghlat gondoskodik, amelyet 7 telepiilis tart fenn. A telepiilis 6nill6 oroosi rendel6ael rendelkezik, ahol a

hdziortsos rendel. A hhzi oroos rendel4se a telep ltsen minden htten hitfln L0.00 -12.30 is 14.00-1,5.00,

szerdin 10-00-1.2.00 ts 14.00-1.5.00, aalamint pinteken 1.0.00-12.j0 is 14.00-15-00. A tbbbi napokon a

kdrnyez6 telepiiltsen oehetS iglnybe a hdzi orz.tosi ellitis. A aid6n6i szolgilnt az 8 km-re lto6 Als1told
kbzstgben irhet6 el, minden htten, csiitttrttikijn 12 6rit6l 1.6 6riig.
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Ev

Feln6ttek 6s gyermekek
t6sz6te szervezett

hiiziorvosi szol giilatok
szima

(rs 4401)

Csak feln6ttek 16sz6re

szervezett hiziorvosi
szolgiltat6sok sz6ma

(rs 4301)

A hiizi gyermekorvosok
6ltal ell:itott szolgiilatok

szima
(rs 4s01)

2012 I 0 0

2013 '1 0 0

2014 l 0 0

2015 1 0 0

2016 1 0 0

2017

3.6.1. szemu tiibliizat - Orvosi elliitiis

Forriis: TeI& KSH Tstar

A telepiiltsen a kdzgy6gyelldthssal irintettek szima jellemzden 5 f5. Apoldsi dijban senki sem riszesiil,
eztrt a 3.6.3 szimi tiblizat - Apolisi dijbnn rdszesltettek szima tibla nem ker lt kitijlttsre.

3.6.2. szirnrl t6.bl6zat - KiSzgy 6gyellitiisi igazolvinnyal
rendelkez6k szima

Ev
Kozgy 6gy ellitirsi igazolviinnyal rendelkez6k szima

(rs s601)

2012 4

2013 5

201,+ 4

2015 9

20-t6 5

20-17 NiA
Forriis: TeIR, KSH Tstar

Ktirgy6gyell6tottak sz;ma {f6}

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

o
2012 20il 201.1 201! 201i,
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b) prcvenci6s 6s sziir6programokhoz
sziirdsekhez) va I6 hozz6f6r6s

(pl. n6peg6szs6giigyi, koragyermekkori ktjtelez6

c) fejleszt6 es rehabiliteci6s ell6t Ashoz val6 hozz6{6res

d ) koz6tkeztet{sben az egdszs6ges t6pl6lkoz6s szempontjainak megjelen6se

e) sportprogram olrJ:roz valo hozz6f6r6s

A tcIep!t csc t1 cIiik preuencrcs ucs sz roprogra mokh0z o a I kLtzpo ll tba that ak ho
ok5" Ir

n Iu n zzn Ahoaa nz tl(iscks z0 CZC UA.cy I tnak.c sc111 l lt b I gcsz c.qr oz nv szertn t brj t b kk ltr LI us n ezt eucscnuesz I8en !t

A t I Itse I6kfrjlese cp (' zt h b liticios II0 CS re a 1 e a thsh kiz tbo a l ra5 ha akpo t1 a lt lu t t11 hozza Ahoaa nz itlriscksLtkszo nch en on.qv eI sen1 l L{tnak A f,ILI8ondt1 oki b I t tSenyLtSZ cf az szertn t1 belu tisba de e t kettesk be
cnTes zt Isc 11

A t IeP I ktt Ikeztct ta.s zc es A ko I kti I alapfeladaz on rmanvztl tc ezo tii t a I tkez t ttsa szoct l:'" e c
biz fos I tAS I ailI lko o I tj Ia zo tj n n q e az 1g6nybeoeztSk reszc c

A telep lisen sportprogramokhoz oal6 h ris nem lehetsiges

/ szem6lyes gondoskod6st nyi4to szoci|hs szolgiiltatdsokhoz v al6 hozz6fer6s

Az 1nkorminrlzat kdtelez6 feladntai kdzt tartozik a szociilis szolgiltatisok biztositisa, mint az itkezis is hdzi
itsi LI ths biztositisa. A t l6sen jelenleg 4tkeztetis is hizi segits|gny jths is mlikijdik

g) hAtrAnyos megktl6nb6ztet6s,
szolg6ltatiisok nyrijt6sakor

egyenl5 b6n6sm6d kdvetelm6ny6nek megs6rtdse tl

A telep ltsen 6l5k hitrinyos megk lijnbijztetisbe keriilnek akkor, amikor nem jutnak el a tioolsig miatt a
prerenci1s is sziir6programokhoz, aalamint a fejleszt1 is rehabilititci6s ellititsokhoz

h) pozitiv diszkriminiici6 (h6tr6nykompenziil6 juttatSsok, szolgiiltat6sok) a szocidlis 6s az

e86szsdgiigyi ellit6rendszer keretein beliil

Pozitla diszkriminici6ual ezen a ter leten nem talilkozunk

3.7 Kiiziiss6gi viszonyok, helyi kdz6let bemutatisa
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K6rhiz litja el piszt6n.

A fnlugondnoki de

biztosit.nem



a) kiiz6ss6gi 6let szinterei, f6rumai

A helyi kizbssigi ilet tekintetibcn ntei4hatiroz(t a kiinyatir miikddise, nhol nz emberek dsszcjblrctnek. A
telepiilts minrlen iuben megrendezi az iinnepi miisornit (pl. n6nnpi rendezuiny, knricsontli rcndezuinyek)

ahol n lakossig egqiitt oan.

b) kozdssdgi egyiitt6lis iellemz5i (pl. etnikai konfliktusok 6s kezelesiik)

A kitzdssigi egyiitttlts a telepiilis kis lilekszimib6l ad1dtinn konfliktusmenetes

c) helyi kdziiss6gi szolidarit5s megnyilvrimuliisai (adom5nyoz6s, tink6ntes munka stb.)

A telepiiltsen 6l6k tiibbsige lokilpatri6ta. Alapaet6 ctl az dllampolgiri eltgedettsig, a j6 kbzirzet elirise is
fenntartisa. Az alapituiny sokszini teuikenysigtael hozzijdrul a telepiilis fejl1dtsihez. A szolidaritis is a

fele a telepitlis lnk1iban jelen aan16ssi

3.8 A roma nemzetis6gi iinkorminyzat c6lcsoportokkal kapcsolatos
tev6kenys6ge, partners69e a telepiil6si tinkormiinyzattal

es6lyegyenl6s6gi

A telepii lisen nincs roma nemzetisi cil rt 8S i 1nkorminyzat sincscsopo f on1a t1 etllzc t7S

3.9 Ktivetkeztet6sek: probl6miik beazonositisa, feileszt6si lehet6s6gek meghatiroz6sa.

a romiik helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgiilata sor6n
telepiil6siilkon

A m6lyszeg6nys6gben 6l5k 6s

beazonositott probl6m6k

miatt nem iutnak el a prevenci6s 6s
sz(ir5programokhoz

a tiivols6g eg6szsdgiigyi sz(ir6sek szervezdse a
telepiil6sen, falubusz ig6nybev6tel6vel a

revenci6kra va16 el ttates
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4.1. A gyermekek helyzet6nek iiltaliinos jellemz6i (pl. gyermekek szima, arinya,6letkori
megoszlisa, demogr6fiai trendek stb.)

A telepiilisen a gyermekek szima alacsoml 0-14 korig mindbsszesen 11 f6, 15-17 korig mindiisszesen 2 f6,
mely n telepiilis eldregedisit is j6l mutatja. A telepiiltsen luodds koni gyermckek szima 1. Toudbbi 7 f6
iltnlinos iskolsi oktatisban uesz rtszt. Telepillisiink6n 6uoda 6s (rltalinos iskola nem miikijdik, a gyermekek

6oodai nlnpellititsiril feladatellitisi szerzSdis rttjin gondoskodik a telepiilts. A gyermekek kozintizmtnybe
tdrttnd szillitisa a Jalugondnoki szolghlat felatlatk6ribe tnrtozik, illami finanszirozis iginybeottele mellett.

a) vesz6lyeztetett 6s vddelembe vett, hiitr;iLnyos helyze{i, illetve halmozottan hiitr6nyos helyzetii
gyermekek, valamint fogyatikoss5ggal 616 gyermekek sz6ma 6s ar6nya, eg{szsdgiigyi" szociiili+
lakhat6si helyzete

A telepiilisen ueszthleztetett ts uidelembe uett gyermek nincs, ezirt a 4.1.1 szimdt tiblizat - Videlembe

tsett is ueszilyeztetett kiskori gyermekek szimir1l nem keriilt kit\ltisre. Halmozottan hitrinyos helyzet{i is

fogyatikossiggal el6 gyermekek a telepiilisen nem talitlhat6.

b) rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesitettek sz6ma

3-4 f5 riszesiil rendszeres gyermekoidelmi kedz;ezmtnyben. A gyermekek ingyen itkezisben riszesiilnek az

6uoddban is az dltalinos iskolhban.

4.7.2. szirmi tiblizat - Rendszeres gyermekv6delmi
kedvezm6n ben r6szesiteftek 6vi ritl szama

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

20L2 8

2073

20"14 u

2015 2

20L6

20L7 N/A
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c) gyermek iogain jdr6 helyi juttatisokban r6szesiil6k szima, ardnya

d) kedvczmenvcs iskolai 6tkeztetdsberr r6szesti16k szima, aranya

A telepiilisen kcdaezmbnyes iskolai ttkczisben rtszesiild nincs, csak a rendszeres glermekuidelmi
keduezminyben r iszesiil6k 4tkeznek ingyenesen.

e) magyar iillampolgrirs6ggal nem rendelkez6 gyermekek sz6ma, ar6nya

Magyar 1llampolgirsitggal nem renrlelkezti gyermekzk a telepiil|sen nem ilnek

4.2 Szegregiit, telepszerti lak6ktirnyezetben 616 gyermekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge

A telepiilisen nincs szegregilt, telepszerii lak6kbrnyezetben il6 gyermek

4.3 A hiitriinyos, illetve halmozottan hiitrinyos helyzetii, valamint fogyat6kossiiggal 616

gyermekek szolgeltatiisokhoz v al6 hozzil6r6se

a) v6d6n6i elliitis jellemz6i (p1. a v6d6n6 6ltal elletott telepiil6sek sz6ma, egy ved5n6re jutott
elletott, betijltetlen st5tuszok)

A telepiilisen nincs 6nill6 aidSn6i szolgdlat, a uid6nSi ellLthst 7 telep lis iltal biztositott Kijrzeti is
Egiszsigiigyi Szolgilat litja el a telepiilis Als6told kbzponttal. A telepiilisen 7 fd olyan gyermek 61, nki a

uidonii szol giln t ot i gr n yb e oeszi.

b) gyermekorvosi e116t6s jellemz6i (pl. h6zi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ell6tAshoz
val6 hozzAf6res, bettiltetlen hAzi gyermekorvosi praxisok sz6ma)

A gyermekorz.tosi ellitist a hizi oruos biztositja a Kiirzeti Egiszstgiigyi Szolgilat kerettben, amehlet 7

telepiilts tart fenn.

c) 0-7 6ves koniak speci6lis (eg6szsegtigyi-szoci6lis-oktat6si) elliiLtilsi ig6nyeire (pl. korai
fejleszt6sre, rehabilit6ci6ra) vonatkoz6 adatok

A teleptilisen l6ud gyermekek az dibbi Cy6gypedag|giai neoelisi-oktatisi intizminyeket aehctik igtnybe

- Ndgrid Megyei Egysiges Gy|gypedag6giai M6dszertani lntizminy is Gyermekotthon 3050 Pdszt6, Fd ut
1.38.

- N6gritd Megyei Pedag6giai- Szakmai Szolgiltat6 is Szakszolgilati lntizet Tanuldsi Kepesstgeket Vizsgilo
Szakirt6i 6s Rehabilitici6s Bizottsig j100 Salg1tarjin, Ruhagldri tit 9. Ellitott feladat: tanulisi
kepessigeket uizsgdl6 szakirt6i ts rehabilitici6s teoikenysig

A gyermekj6l|ti alapellitist a mdtraszbl1si csalid-is gyermekj6liti szolgilat litja el a telepiiltsen. A szolgilat
m a I raszol osi kbzpnn t t al m ikijd ik.

d) gyermekj6ldti alapell;it;is
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c) gyermekvddelem

Cuermekuidelmi szol hltntist n mitrasz6l6si csnlid- is gyarntekj6liti szol ilnt biztosit

fl krizishely zetben ig6nybe vehet6 szolg6ltatiiLsok

oe nl

g) eg6szsdgfejleszt6si, sport-, szabadid6s 6s sziinid6s programokhoz v al6 hozzAl6res

A telepiilisen sport- 6s sznbadid6s teoikenystgekre keuts lehet6sig nyilik, a gyermekek ezeket a progtamokat

az 6uoda ts iskola szeruezistben irhetik el. A programokra oal6 eljuthst a kdzstg falugondnoki buszn

biztositja

ft) gyermek6tkeztet6s (int6zm6nyi, h6w6gi, sztinidei) ingyenes talktinyv

A gyermekek egiszsiges fejl1disinek alapfeltitele az egiszsiges 6tkezis. Az iskolds gyermekek tiritis

mentesen jutnak megt'elel6 menn e , egiszsiges tiplil1khoz iskolaiddben

A telepii lis rcndelkezisire ilyen adatok nem illnak

j)pozitivdiszkrimindci6(h6trrirrykompenzil6juttat6sok,szolgiltatAsok)azell5t6rendszerek
keretein beliil

4.4Akiemeltfigyelmetigenyl6gyermekek/tanul6k'valamintfogyat6kossiiggal616gyerekek
kiizoktatiisi lehet6s6gei 6s es6lyegyenl6s6ge

a) a hilrinyos, illetve halmozottan

beilleszked6si, tanul6si, magatartdsi ne

hdtr6nyos helyzetii, valamint saiitos nevel6si 
-'q6iry.""

hirrJgga tiira6 gyermekek/tanul6k 6vodai' iskolai ellAtAsa

hdnkoti
LLet bencfz tke e6rendseaza akn0rl nazau od masn cst1 yztLacl r6loiszkd T1111z 7)A p()

ked ben
mek aki dszeres 8yent1 ckuidel m 1 ?JCZtlenlt

f6 h tr he IlJze t1l 8ver TNn re l1

A I Ics 4 5 a anyoste ep II cn I le n I ncs a,igg I I le en .s
en rmek, ualam 1 1l t fnsv0 tikos s a e ()

res I s t neI)e lisu I8 yu .cve Itszes u al0 os b t t k6 naac 1

f, I eriil a .cycr f|1ekek okta tAS nt Iz os I o Z
lis fit n

lepi) lis A t'Lyiben sal {1 tos ncre LI
Lc etl tflen

b tos t tudjnz t 1Z / a n 1n tcz nle nv

(pt iskol6ra/6vod6ra iut6
b) a k6zneveldshez kapcsol6d6 kieg6szit6 szolg5ltatisok

g; agyp.augAgusok, iskolapszichol6gusok szdma stb')
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Kr[zishelyzetben iginybe uehet6 szolgiltaths a mitraszSlSsi csalid- is gyermekj6liti szolgilatot lehet iginybe

i) h6triinyos megkiilonbtiztet6s, az egyenl5 ban6sm6d k6vetelm6ny6nek megs6rt6se a

szol96ltat6sok nyujt6sakor j6r6si, <inkormiinyzati adat, civil erdekk6pvisel5k eszrevetelei

ggermek

igtny



A neuelisi, oktatisi intizmtnybc a gy6gypedagtigini is iskolnpszichol6giti ellitist Piszt6 Viros Altalinos
Iskotijn is Pnszto Viros Onk,,rmnnyznt Ouodijn hiztos jn.

b) hiitriiLnyos megktldnbdztet6s es jogellenes elkiiltinit6s az oktat6s, k6pz6s teriilet6n, az

int6zm6nyek kri zott 6s az egyes int6zm6nyeken beliili szegregiici6s

Hitrdnrlos megkiildnbdztetisr6l is jogellenes elkiildnitisr6l az oktatis teriilctdn ts az inttzminyekben nincs

t u dom isa a telepiil 6 snek.

d) az intdzmdnyek ktizott a tanul6k iskolai eredm6nyess6gdben, az oktat6s hat6konys;igAban

mutatkoz6 elt6r6sek

Az intizminyek kdzdtt nem miikiidik hatikonyan a uisszacsatol1s. Nincs uisszajelz,is a tanullk
eredmin irc xonatkoz1an

e) pozltiv diszkrimin6ci6 (h6triinykompenzd16 juttat;isok, szolg6ltatdsok)

Pozitizt diszkriminiciianl nem talilkozunk e teriileten

4.5 Ktivetkeztet6sek: probl6miik beazonosit6sa, fejleszt6si lehet6s6gek meghatirozisa.

A gyerekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgilata soriiLn teleptil6siinkrin

beazonositott probl6m6k fejleszt6si lehet6s6gek

A k<iznevel6shez kapcsol6d6 kie96szit6
szolg6ltatzisok nem el6rhetdk

Iskola pszichol6gushoz, logop6dushoz,
gy6gypedag6gushoz tcirt6n6 eljut6s biztosit6sa
falubusszal

24



5. A n6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge

5.1 A n6k gazdasigi szerepe 6s es6lyegyenl6s6ge

Az Onkorminrlzatunk a helyzetelemzis kdszitistnek idlpontjiban csak keuis adattal rendelkezik a

figrlelembe ttenni kiaint szempontok ts probl|mik tekintetiben.

A demogrifiai adatok uizsgdlatib6l az al bbi bsszef ggtsek illapithat6k meg:

- n telepiilis dsszlakossigsziminak 48"L-a nd (59 f6);
- a n6i lakosok 54"/,-a aktia kor (32 f6);
- a 65 tz.; feletti n6k szhma magas, a n6i lakossig 187"-a (22 f6).

A nipesstg nemek szerinti megoszlisa a ntpessigen beliil helyi szinten is j6l mutatja, hogy a n6k itlagosan

magasabb iletkort trnek meg, mint a firfiak.
A kozbssigi esilyegyenl1sig akcihprogram ciljai kozott szerepel a gazdasigi is szociLlis szfiriban a ndk ts

firfink estlyegyenlSs(ginek 4n:inyesitise, ztalamint a munka is a csalidi ilet bsszeegyeztetise mind firfiak
mind a ndk szdm(rru. Az |nkorminyzat, mint munkiltatd eleget tesz az egyenl6 munki|rt egyenll btr
kdoetelminyinek.

a) foglalkoztat6s 6s munkan6lkiilis6g a n5k k6rdben

A telepiilisen a munkanilkiili n6k szdma az elmitlt hrkben csdkkentst mutat. A firfiakhoz uiszomlitoa

alacsonyabb a n6i munkanilkiiliek szima. A munkauhllalLsi kor n(ik 7,4 y"-it teszik ki a munkanilkiili n6k
(2017 -b6l nincs adat.).

47.?3 Itr I20r) 1013

x Fogl.ltottatottak

2014 2At5 2076 20tt

i:Mu.kan6lknliek 
-Munkavillaliskoni.k

b) n6k r6szv6tele foglalkoztat6st segit6 6s k6pz6si programokban

A ndk foglalkoztatist segitd is kepzisi programoWan nem ztesznek rtszt. llyen programok a telep lisen
nincsenek. Ezek a programok csak a jirisi kbzpontban Piszt6n trhet6k el.

c) alacsony iskolai vegzettsdgii n6k elhelyezked6si lehet6s6gei

A munkanilkiili n6k kbzdtt 8 iltalinosnil alacsonyabb iskolai aigzettstggel senki snn rendelkezik

Esetiikben a munkaer6 piacra t6rtin6 oisszatiris lehetls e lehet az itkepzbs

d) h5trinyos megkiiLlonboztet6s a foglalkoztatiis teriileten (pl. berktlonbs6g)

Ndk foslalkortatisi helrzete {t6}
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Hitrinyos megkiil1nbdztetisrdl n foylnlkoztntis tertilctin nincs adatunk, czzel a jalcnstggel

tnlirlkoztunk.

t1a11t

5.2 A munkaer6-piaci 6s csalidi feladatok tisszeegyeztet6s6t segit6 szolgiltat6sok (pl.

btilcs6dei, csalidi napktizi, 6vodai f6r6helyek, f6r6helyhiiiny; k6zint6zm6nyekben rugalmas
munkaid6, csal6dbarit munkahelyi megoldisok stb.)

A bdlcsddei ellitis a teriileten nem biztositott. Az 6aodai ftr6helyek biztositjik a kdrrultken tl6 gyerekek

elhelyezisit, fir6hely hiinnyal nem tnlilkozunk.

5.3 Csaliidtervez6s, anya- 6s gyermekgondozis teriilete

A telepiilisen nincs 6nill6 uidSnSi szolgilat, a zttd6ndi ellitist hat telepiilts iltal biztositott Korzeti is
E iszsig gyi Szolgilat litja el n telapiilis Alstitoltl kbzponttal

5.4 A n6ket 616 er6szak, csalidon beliili er5szak

Jellemz1en az er6szak j6 risze a csalldban marad, hiszen a n6ket illetoe a csalidokat ird er6szakos

cselekedetek nagy risze ma mig felderitetlen.

5.5 Krizishelyzetben ig6nybe vehet6 szolgiltatisok (pl. anyaotthon, csal6dok itmeneti
otthona)

A csalidok dtmeneti elhelyeztsit a telepiilistdl 20 km-re fekod Ter leti Gondozisi Kdzpont Csalidok

Atmeneti Otthona (3060 Pdszt6, Rik6czi ut 5.) tudjn biztositani.

5.5 A ndk szerepe a helyi kiiz6letben

A helyi koziletben nagyobb arinyban talilhat6k meg a firfink. A kipoisel6 test letnek 2 t'4rfi is 3 ndi tngja

aan. Az 'onkormdnyzatnil egy nd ts kit t'irf Ail alkalmazhsban ebbSl az egy n6 aezet6 beosztisbnn. Az
dnkorminyzat iigyeit ellit6 kozos onkorminyzati hioatal kirendeltsigtn j n6 dolgozik, z.;ezet6 beosztisbnn

pedig 1 nd z.tan.

5.7 A n6ket helyi szinten fokozottan 6rint6 tiirsadalmi probl6mik 6s felsziimoldLsukra irinyul6
kezdem6nyez6sek

A ndket helyi szinten zottan irintd tdrsadalmi probltmir6l nincs tudomisunk.

5.8 Kdvetkeztet6sek: probl6mik beazonositisa, feileszt6si lehet6s6gek meghatiroz6sa.

A n6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgdlata sor6n telepiilestnktin
beazonositott probl6m6k fejleszt6si lehet6s69ek

NSket 6rint6 egdszs6gigyi sziir6sek hi6'nya eg6szsegigyi sztir6sek szervez6se a

teleptilesen, falubusz ig6nybev6tel6vel a

prevenci6kra val6 eljuttat6s
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6. Az id6sek helyzete, es6lyegyenl6s6ge

6.1 Az id6skoru n6pess6g f6bb jellemz6i (pl. sziima, arinya, jtivedelmi helyzete, demogriifiai
trendek stb.)

Az idoskoruak csalitli illapothra jellemz6, hogy korban el6rehaladua fokozatosan csiikken a hizasok, is
noaekszik az \zaegyck arinyn.

A demogrhfiai folyamat jellemzdit az alibbiakban foglalhatjuk ossze:

- nooekszik az itlagtletkor,

- magasabb a kbzepkoriak haland6shga,

- n6k hosszabb ilettartama

Az id1skorban jellemz6 megbetegedisek - a dagnnatok, keringisi zauarok, sziz.t- ts irrend- szeri

megbetegedtsek, iziileti problimdk - mellett pszichis problimik is jelen unnnak. Az idds ember egyediil

mar , izoldl6dik, szellemi is fizikai aktiuititsa hanyatlik, bnell1tisi kepessige besziikiil. Ez nagyon sok

embernil okoz pszichis megbetegediseket. Kitlijnosen gyakori a dapresszif 6s a donentia kialakulisa.

Jellemz6, hogy a betegsigek iltaliban egyiittesen fordulnak eI6, kiildniisen 70 iaes kor fdliitt jellemz6ek a

sulyos, kr6nikus megbetegedisek is az elSrehaladott demcntia.

6.1.1. szimri tiibliizat - Nyugdijban, ell6t6sban, jirad6kban 6s egy6b iiirand6s6gban
16szestl6k sz6ma

Ev

Ny"ugdiiban, elliitiisban,
jiirad6kban 6s egy6b

j iirand6siigban 16szesii{6

f6rfiak szrima (TS 5201)

Nyugdijban, ellitisban,
j6rad6kban 6s egy6b

j iirand6siigban r6szesfi 16 n6k
szima (TS 5301)

Osszes nyrrgdiias

20"12 20 32 52

20.1.3 21 31

2014 t8 28

201.5 77 27 44

2016 t5 27 42

2017 N/A N/A #ERTEK!

Forrds: TeIR, KSH Tstar

Nylgdijasok szima (f6)

60

50

rlO

30

20

10

0

?0rl 2011 201,a 2015 2016 )o17
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6.2 Id6sek munkaer6-piaci helyzete

n) id(isek, nyu gdijasok foglalkoztatottsii ga

Az iddsek, nyugdijasok j1uedelmi helyzetire tekintettel az egiszsigesek sziztesen utgezninek
jbaedelemkiegiszitd teuikenysiget. Erre estltl, a munkaer1-piacon nincs, kiuitel, ha speciilis tuddssal

rendelkezik. A munkanilkiiliek t'ele keriil, ki ebb6l n korosztilyb6l keriil ki. Szimukrtl eg;Vediili tit lehet n
kozfoglalkoztat is, hogy jituedelemhez j ussanak.

b) tevdkeny id5skor (pl. 6lethosszig tart6 tanulils, id5sek, nyugdijasok foglalkoztat6s6nak
lehetfis6gei a kozint6zm6nyekben, foglakoztatiisukat t6mogat6 egy6b programok a telepiil6sen)

Az id6sek kijziitt alacsony a t'oglalkoztatotts(tg, mely ad(tdik az alacsony iskolai aigzetstgbdl. Az kiyaiselS-
te,stiiletbcn me taldlhat6 az idlsebb koroszthhl, aki teuikenyen riszt l)esz n tclepitlts tletiben

c) h6tr6nyos megkiiltinbdztetds a foglalkoztatils teriilet6n

A diszkrimindci6t kimutatni nem lehet a telepiilisen, de a Joglalkoztatds teriiletin az 55. iu t'elettiek a

korukra aal6 tekintettel nehezen kapnak munkltt.

6.3 A kiizszolgiltatiisokhoz, ktiziiss6gi ktizleked6shez, informiici6hoz 6s a ktiztiss6gi 6let
gyakorliisdhoz v a16 hozzif6r6s

a) az id6sek eg6szs6giigyi 6s szociilis szolg6ltatisokhoz val6 hozzAf6rdse

Az bnkormdnyzat eleget tesz minden kbtelezS feladatinak. A telepiil4sen falugondnoki szolgilat miikodik,

amely ellitja az id6sekkel kapcsolatos feladatokat, segit az idSseknek a mindennapi feladatok megoldisiban,

intizmtnybe szilllthsban. A telepiiltsen 616 id1sek szimira szocidlis ttkezist biztosit az iinkorminyzat.

ldSskor ak jirndbktban a telepttltsen senki sem rtszesiil eztrt 6.3.2 szimi tdblizat ld6skor ak jiradikbnn

riszesiilSk szima tdbla nem keriilt kit6ltisre.

Az -onkormdnyzatnak nincs int'ormicilja arr6l, hogy lenne nappali ellitisban riszesiil6 id6skori a

telep l6sen.

5.3.1. sziimri li$lilzat - 65 6vn6l id6sebb n6pess69 6s nappali elliitiisban r6szesiilS
id6skorriak szima

Ev

55 6v felefti lakossrig
szima

(rs 0328)

Nappali elliitiisban r6szesiil6
id6skorriak sziirna (TS 5l01)

F6 F5 ok

2012 32 0 0,00'1"

201.3 31 0 0,00%

29 0,00%

2015 32 0

2076 34 0 o,oj'y"

2077 N/A 0 #ERTEKI

Forriis: TeIR, KSH
Tstar
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b) kultur:ilis, k6zm(vel6desi szolgiltat6sokho z valo hozz6f6r6s

A telepitlis kulturilis ts k\zmiiael6disi szolgiltnths a helyi kbnyotiron kiofil nem irheto el. Ilyen
szolgiltatisok legk6zelebb a jirisi kbzpontban, uagy a megyeszikhelyen talilhat1 ahozta az idtisek nenr
tudnok eljutni.

6.4.1. szlmi - MiivelSd6si ktizint6zm6n ek adatai

Forriis: TEIR

c) id6sek informatikai j6rtassiiga

A telepiilisen nz id(isek informatikai jirtassigira ronatkozdlag nincs adatunk is irdekl1dis sem mutatkozott
ezen a teriileten.

A telepiilis pr6bil az id6seknek programokat szeraezni, de ez korlitoz6dik az iinnepek megtartisirn, mint
ndnap, iddsek napja is karicsony. Ezeken kiaiil a telepiilisen mds az id1sek kiel1gitisit cilz6 programok

nincsenek.

5.5 Ktivetkeztet6sek: probl6miik beazonositisa, felleszt6si lehet6s6gek meghat{rozisa.

Az id6sek helyzete, es6lyegyenl6sege vizsgAlata sor5n telepiil6siiLnktin

beazonositott probl6m6k fejleszt6si lehet6s6gek

az egyedil 616 id6sek eimag6nyosodnak,
tev6kenysdgi kciriik besziikiil, nem vesznek
r6szt kozciss6gi 6letben

Az aktivitist 6s a ftggetlens6get meg6rz6

programok, szolg6ltatesok szervez6se.

Id6sek klubja

Ev

A
nyilviinos/telepiil6si
kiinyvtirak sz6ma

(rs 3801)

A nyilv6nos/telepiil6si
ktinywtiirak egys6geinek
szema (leltiiri ellominy)

(TS 3e01)

Muzeiilis
int6zm6nyek

szima
(rs 4001)

K6zm(vel5d6si
int6zm6nyek

szima
(rs 410.r)

2012 1 1 891 0 U

2013 1 1 891 0 0

2014 1 i 891 0 1

20"t5 l 1 891 t) I

2016 1 1 933 0 1

20"17 N/A N/A NiA N/a
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6.4 Az iddseket, az 6letkorral jiir6 sajiitos ig6nyek kiel6git6s6t c6lz6 programok a telepiil6sen



7. A togyat6kkal 6l6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge

7.1 A telepiil6sen fogyat6kossiiggal 616 szem6lyek f6bb iellemz6i, sai6tos probl6miii

a) fogyat6kkal i16k foglalkoztat;is6nak lehet6s6gei, foglalkoztatottsiiga (pl. vddett foglalkoztat6s,

k6zfoglalkoztat6s)

emberek milyen yntikossh al rendelkeznek

Ev

Megviiltozott munkak6pess6gii
szemr-ilyek szociiilis ell6tisaiban
r6szesiil6k sz:ima - F6rfiak (TS

6201)

Megv6ltozott munkak6pess6gii
szem6lyek szociiilis elliitiisaiban
r6szesiil6k szima - N6k (TS 6301)

Ossresen

201.2 8 2 10

20L3 8 1 9

70L4 6 1 7

2015 4 1 5

2016 4 1 5

2017 N/A N/A 0

ForrAs: TeI& KSH Tstar

MeSveto:otl fi ru.lkak6pess6sri szemAlrek s.ociil;r el,a!,sa;b3n
r6sieriil6k srima nemenkdnt

I I

b) hitr6nyos megktilonb<iztet6s a foglalkoztat6s teriilet6n

A fogyatikkal ilikre uonatkoz6an ez nem releudns, tekintettel arra, hogy nem dolgoznak, hanem szociilis
e I I i t isb an r iszesiilnek

c) onill6 6letvitelt tdmogat6 helyi int6zm6nyek, szolgiiltat6sok, programok

30

7.1..1 szirnu tiblizat - Megviiltozott munkak6pess6gii szem6lyek szociilis
elliitiisaiban 16szesiil5k szima nemenk6nt

A fogyatikkal 6l6kre uonatkozoan keuis adnt ill rendelkeztsre. A telepiilisen iaek nlatt itlagban 4 f6 jogosult

riszesiil megoiltozott munkaktpessigi szemtlyek ellittisifuan. Arr6l nincs tudomdsunk, hogy ezek az



a's yek, ok, ali 6k sfus dj
k, tis kr6 l( Id

A (' an c t1 1l tCZ l:'111 nP s () n n ds ro ra ok t1 lltcI h0P ,q A n kc osak n a a n r!to/k bl: as nd ndo kos ikod cAZ n8 A rt k( krt (ik t tn 1tcf, 11 11Ite e11 fi ayt ik, k3 l/da t1 befos

7.2 Fogyat6kkal 616 szem6lyek p6nzbeli 6s term6szetbeni elliitiisa, kedvezm6nyei

7'3 A kiizszolgiiltatiisokhoz, ktiztiss6gi ktizleked6shez, informaci6hoz 6s a ktiztiss6gi 6letgyakorliisiihoz v al6 hozzAl & 6s lehet6s6gei, akaddlymentesit6s

n) teleptl6si rinkorm6nyzati tulajdonban l6v6 kiizdpiiretek akadairymentesitetts6ge

nfo ont1 cl )ui lt tc id lkczc I:I t csCP

ondban eDo t6, diely
tA e cs ot1ko It1r nl1 t lnu 'depLt len k!/zo alet z ruos enr deye mozePLt nka tlt tesv

c) kiizszolg;iltatdsokhoz, kulturiilis 6s sportprogramokhoz va16 hozzif6r6s lehet6s6gei, fizikai,
inform6ci6s 6s kommunik5ci6s alad6lymentesitettseg, lak66piiletelg szolgi ta; 6piiletek
akadiilymentesitetts6ge

A k6 I a It thsokh kul t 6I ramokhLtzsz0 a 0z LIr ls es sPortproI ztal6 h teI I bz ozza a eP u es efl nen1 Iztos L tott

c) munkahelyek akad5lymentesitetts6ge

A telep lisen lta6 munkahelyek nem akadilymentesek

d) koziiss6gi kozlekedds, jArdAk, parkok akad6lymentesitettsdge

A kozoss t gi kozl eke dis, ' drdik, parkok nem akaddlymentesek.

e) logyat6kos szem6lyek szimAra rendelkez6sre 6116 helyi szolgiiltat:isok (pl. speciilis k<izleked6si
megoldAsok, fogyat6kosok nappali int6zm6nye, stb.)

A foglatikos szemtlyek risztre nem illnak rendelkeztsre helyi szolgiltatisok

fl pozltiv diszkriminrici6 (hAtreiLnykompenziil6 juttatAsok, szolgiiltat6sok)

Pozitla diszkrimin(rci6, hitrinykompenzil6 juttatisok is szolgiltatisok nincsenek.

A fogyat6kkal 616k helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgdlata sordn telepiil6siinktin
beazonositott prob16m6k f ejleszt6si lehet6s6gek

Fogyattikos szemelyek inform6ci6k nem jutnak hozz6
a r6sziikre.jii16 p6nzbeli 6s term6szetbeni

iuttat6sokhoz

T5j6koztatis ig6nyl6s m6djA16l

7.4 Ktivetkeztet6sek: probl6miik beazonositisa, fejleszt6si lehet6s6gek me ghatirozisa
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Fogyatikkal tl(i szemtlyek riszire megillapitott ts tcrruiszetbeni ellitdsokr1tpinzbeli



8. Helyi partners6g, lakossigi onszewezod6sek, civil szervezetek 6s for-profit szereplSk

tirsadalmi f elel6ss6 gvillalilsa

n) a 3-7. pontban szerepl6 teriileteket 6rint5 civil' egyhAzi szolgltltat6 6s 6rdekv6delmi

szervezctek,6nszervez5d6sekfelt6rk6pez6se(pl.ktizfeladatotellit6szervezeteksz6ma
k6zfeladatonk6nt bemutatva, 6nk6ntesei szama, Parhlers6gi meg6llapod6sok sz6ma stb )

ekzttd I tlf" ikosok d c t sZ () I ()
ekek n6k, d ck .sv t er e 111

be e I6k mik, t] .sveftn a nZ I ()s cs n
A I ysc.{ l1 8S rot)l C llsze ut1

tlLl l) l
lrpuL iik6d ak oz 11 ko ma ltzn t Ivc 11

szeraezetek

r endelkezik.

a te csen netl n1 n

Ktiz h A I t IC It ti t ap I 71fi 11v t11 (' vI toi iikdd k n sa n tsZE l1 TNncr r?s zn LIA t IcP l Irsct1 8.v n aPl v t1t Ia

tiiz t ki II I Iitfrj I t tcaikc t t cc ltta Icp u Iitfrjles tcs 111e v te eP LI esz rs 1tv
t'jI K6 hi es k It l cp Ie t kkdrn te k d I csz tcs c 0sse8t e8v 1 LI u ra IA ki) t t I t szetcs veze nc 1)e c tlta cszsc,{ cp I t: cs f111e

) karba f,I tI mah AZ h I b t t(), ker t 111 L1 etL tlt fi ta tns rt ul as0ttlr yek ( tenlp (l t11 nrn 11I a cnle ess P 1 ('n
0 Ie ek It t IrA Iokti as l6kdrze t t'jI t k I t I s es szo1'n oZ ta t t,s 1 t 1env c ozasn

Llzc t11C I t lt LI cs Z ds t 1t ll rn

karbantartisa, zemeltetise (strand, t6, jhtsz6ttr, sporttir). A kulturilis lroksig kutatisa, 6polisa, ismertt

titele, a kiizstghez klotdtl6 miiaiszek munkijinnk nipszeriisittse, bemutatdsa. A falu kulturdlis tletit

szinesittj rcndezz:inyek - ideirtue kiildndsen talilkoz6k, kulturilis rendezadnyek - szerttezise. A lakossig

kornyezettudatossigra aal6 'oszt'onztse. A fntusi turizmussal kapcsolatos irtikek feltirdsa, fejlesztise is

segitise, diiltetis. Nyomtatott is elektronikus informdci6s kiaduinyok szerkesztise is terjesztise. Az

Onkorminyzat az alap[toinnyal szoros egyirttmiikbdisben teaikenykedik. K6zbs phlyizatok benyijtisianl
pr6bilja a telepiiltsen il6k tletit segiteni.

b) tinkorm6lyzati, nemzetis6gi 6nkorminyzati'

bemutatAsa

egyhitzi 6s civil szektor kiiz6tti partners6g

c) onkorm6nyzatok kozotti, illetve t6rs6gi, teriileti t6rsul6sokkal va16 partoiers6g

A telepiilisi \nkorminyzat, mint azt az el6z6 pontokban bemutattuk, tobb telepiiltssel feladntelldtisi
szerz6dtsek itjin miikbdik egyiitt, tekintettel a telep lis mtretirc. Ezeket a feladatokat 

'onill1an nem tudni
ellitni.

A telepiilisen nem miikitdik nemzetisigi bnkorminyzat

e) civiI szervezetek c6lcsoportokkal kapcsolatos es6lyegyenl6s6gi tev6kenysege

A cioil szeraezeteknek a ctlcsoportokkal kapcsolatos esilyegyenl1sigi teoikenystge nincs

fl for-profit szerepl5k r6szv6tele a helyi eselyegyenl6segi feladatok ell6t5s6ban.

For-proft szerepl6k nem aesznek risz a helyi esilyemllstgi feladatok ellitisiban

p ar tnersi gi me gillaP o d iss nl

d) a nemzetis6gi tinkormAnyzatok c6lcsoportokkal kapcsolatos es6lyegyenl6s6gi tev6kenysege



9. A helyi es6lyegyenl6s6gi program nyilviiLnossiiga

a) a helyzetelemzdsben meghatSrozott esdlyegyenl6s6gi probl6mik kapcsdn 6rintett nemzetis6gi

tinkorm6nyzatok, egy6b partnerek (6llami vagy iinkorminyzati int6zm6nyek, egyh6zak, civil
szervezetek, stb.) bevon6s6nak eszk6zei 6s eljairisai a helyi eselyegyenl6segi program
elk6szit6s6nek folyamat6ba

A helyzetelemzis clkiszitisiben riszt oett n telepiilisi dnkorm(rnyzatnil dolgoz6k, akik napi kapcsolatban

illnnk n te iil|sen il1kkel

b) az a) pont szerinti szervezetek es a lakosseg v6grehajt6ssal kapcsolatos 6szrev6teleinek

visszacsatol5s5t szolgiil6 eszkdztik bemutat6sa.

A hehli esilyegyenl1sbgi program kif ggesztisre keriil, a telep lis kiinyuthriban ahol az hllampolgdrok azt

megtekinthetik. A kt)nyatirban elhelyezett zirhatd dobozba megirhatjik ztileminy ket, iszreoiteleiket-
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A Helyi Es6lyegyenlcis6gi Program Int6zkedesi Terve (HEP IT)

1. A HEP IT r6szletei

A helyzetelemz6s megdllapit6sainak osszegzise

A beavatkozSsok megval6sit6i

C6lcsoport

Ktivetkeztet6sek

prob16m6k beazonosit6sa

rtivid megnevez6ssel

fejleszt6si lehet5s6gek meghatAr ozAsa

rtivid cimmel

RomAk
es/v agy

m6lyszeg6ny-
segben 6l6k

A t:ivolsiig miatt nem jutnak el a

prevenci6s 6s sziir5programokra
Egdszs6gngyi sziir6sek szervez6se 6s

azokra tort6n6 eljuteis

Gvermekek
A ktjznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit5

szolg5ltatisok nem el6rhet5k
A ktjznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit6

szolgiiltat6sokra trirt6n6 eljut6s

Id5sek

Az egyediil el6 id5sek
eimagiinyosodnak, tev6kenys6gi kortk

besz(ktil, nem vesznek r6szt a
kcizoss6gi 6letben.

Az aktivit6st 6s a fiiggetlcns6get
meg6rz6 programok, szol giltataisok

szervez6se.

N5k
N6ket 6rint6
hi6nya

eg6szs6giigyi szrir6sek Egeszsegtgyi sziir6sek szervez6se tis

azokra ttirt6n6 eljut6s

Fogyatekkal
6l6k

Fogyat6kos szem6lyek inform6ci6k nem
jutnak hozzii a r6sziikre j616 p6nzbeli 6s

term6szetbeni juttat6sokhoz

T6j6koztatis az ig6nyl6s m6dj516l

C6lcsoport

K<ivetkeztet6sben megjelolt
beavatkoz6si teriilet, mint

int6zked6s cime, megnevez6se

Az intdzked6sbe bevont
aktorok 6s partnerek

- kiemelve a felel6st
Rom6k
6s/vagy
m6lyszeg6ny-
s6gben el6k

Eg6szs6giigyi sziir6sek szervezese es

azokra tortdn6 eljutis
- Falugondnok

Gvermekek
A k<iznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit6

szolg6ltatisokra trirten5 eljut6s - Falugondnok

Id6sek

Az aktivitiist 6s a fuggetlensdget
meg6rz5 programok, szolgiiltatdsok

szervez6se.
- Falugondnok
- Kiizsegi AlapitviiLny

Eg6szs6giigyi sziir6sek szervez6se 6s

azokra tortdn5 eljutis - Falugondnok
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Fogyatckkal
d15k

T6j6koztat5s az iginyl6s m6dj616l
Falugondnok
Kozos 6nkorm6nyzati Hivatal

Az int6zkedesi teriiletek rdszletes kifejt6se

Inl6zked6s cime: Eg6szs6gtgyi sziir6sek szervez6se 6s azokra ttirt6n6 eljutiis

Felt6rt probl6ma
(kiindul6
6rt6kekkel)

A tiivolsig miatt nem jutnak el a prevenci6s 6s sziir6programokra

Betegs6gek id5ben t6rt6n6 felt6rdsa eg6szs6giigyi sz(r6sek szervez6s6vel,

falubusz ig6nybev6televel a prevenci6kra, szrir6sekre va16 eljut6s

Celok -
Altalii.ros
megfogalmaz6s 6s

rovid-, kiiz6p- es

hosszrit6vri
id5egys6gekre
bontisban

- sziir 6v izsgllat meghirdet6se

- sztr6vizsgSlatot ig6nybevev6k fe1m6r6se

- sziir6vizsgAlatra tort6nS sz6llitAs biztosit6sa

- szurovlzs 6lat elv6 ese

Tev6kenys6gek
(a beavatkoz6s
tartalma) pontokba
szedve

- falugondnokR6sztvev6k 6s

fele16s

- iinkorm6nvzatPartnerek

2019. 08.31- sziir|v izsgilat meghirdet6se

2019. 09. 15-ig ig6nybevev6k felm6r6se
6lat elv zese2019 . 09 .30. sz(ir6vizs latra t6rten6 szjllit{s 6s viz

Hat6rid6(k)
pontokba szedve

H6ny f5 vette ig6nybe a szolgiiltat6st'

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak

dokumentilts6ga,
{orr6sa
(rovid, ktiz6P es

hosszritAvon),
valamint
fenntarthat6si a
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Jov6keptink

Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkormiinyzat legfontosabb c6lja, a telepiildsen el6 aillampolgSrok
j6l6t6nek biztositiisa, 6letmin5s6g6nek folyamatos iavitdsa, olyan t6mogatAsi rendszer
mfikodtct6s6vel amely:

- erijsiti a kiizdss6ghez 6s a lakrihelyhez kot6d6st
- kiemelt figyelmet fordit a vesz6lyeztetett c6lcsoportok szAmlra



KockAzatok
6s csdkkent6silk
eszkiizei

Szi.iks6ges

er6forrisok
Busz biztosit6sa, anyagi forriisok

A ktiznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit6 szolgiiltatisokra tiirt6n6 eliutiis

Feltirt probl6ma
(kiindul6
6rt6kekkel)

A kijznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szitS szolgiltatisok nem el6rhet6k

C6lok -

Altalenos
megfogalmaz6s 6s

r6vid-, ktiz6p- 6s

hosszut6vu
id6egysdgekre
bontiisban

Biztositani a k6znevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit6 szolg6ltatisokra (iskola
pszichol6gushoz, logop6dushoz, gy6gypedag6gushoz) tdrtdn6 eljut6st
falubusszal

Tev6kenys6gek
(a beavatkozis
tartalma) pontokba
szedve

- ig6nyfelm6r6s
- idSpont egyeztet6sek
- szlilitits a vizsg6latokra

R6sztvev6k es

felel6s
- falugondnok

Partncrek - dnkorm6nvzat

Hatirid6(k)
pontokba szedve

2019. 09.01.- t6jekoztat6 megkii ld6se az 6rintettek r6sz6re

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentiiltsriga,
forr6sa
(r6vid, kriz6p 6s

hosszrit6von),
valamint
fenntarthat6s6

HAny f6hoz jutott el a t6j6koztat6 6s ebb6l mennyien igdnyett6k az adott
szolgilltatist.

Kockdzatok
6s csrikkent6siik
eszktizei

A tij6koztat6 nem jut el mindenkihez

Sztiks6ges
er6forr6sok Technikai eszk<izrik biztositdsa, szemdlyi ds anyagi forriisok biztositiisa

Int6zked6s cf me: Az aktivitiist 6s a fiiggetlens6get meg6rz6 programok szervez6se

Felt;irt probl6ma
(kiindu16

Az egyediil 616 id6sek elmaginyosodnak,
besziikiil, nem vesznek r6szt a ktiztiss6

tev6kenys6gi kiiriik
gi 6Ietben.
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A betcgsclgek felderit6sdt kijvet6 vizsgilatokra tort6n6 eljutas.

I

Intdzked6s cime:



6rt6kekkel)

C6lok -

Altutir',os
megfogalmaz6s 6s

rbvid-, koz6p- 6s

hosszrit6vrl
id6egys6gekre
bontdsban

Az aktivit6st 6s a fiiggetlens6get meg6rz6 programok szervez6se, id6sek
klubja megalakit6sa

Tev6kenys6gek
(a beavatkoz6s
tartalma) pontokba
szedve

- megbesz6l6s tartisa az ig6nyfelm6r6ssel kapcsolatosan
- programok meghirdet6se

Rdsztvev5k 6s

Jelel5s
- helyi alapitvdny, Falugondnok

Partnerek - helyi alapitvdny

Hatirid5(k)
pontokba szedve

2019. 1,0. 01-ig. megbesz6l6s megtart6sa
2019.1'1,.01-ig program meghirdet6se

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentdltsdga,
forr6sa
(rtivid, koz6p 6s

hossztt6von),
valamint
fenntarthat6s6ga

HAnyan vesznek r6sz az adott programokon

Kock6zatok
ds cs6kkent6siik
eszkozei

Nem lehet mindenki ig6ny6t kiel6giteni

Sziiks6ges
er6forr6sok

Technikai eszktjztjk biztosit6sa, hum6n 6s p6nziigyi forrdsok biztositrisa

Intezked6s cime: Eg6szs6giigyi szrir6sek szervez6se 6s az okra ttirt6n6 eljutris

FeltArt probl6ma
(kiindu16
6rt6kekkel)

N6ket 6rint6 eg6szs6giigyi sz(resek hiiinya

C6lok -
Altnl6r.,.rt
megfogalmaz6s 6s

r6vid-, kciz6p- 6s

hosszutAvri
id6egys6gekre
bontisban

N6ket 6rint6 eg6szs6giigyi sziir6sekre, prevenci6kra va16 eljutiis, falubusz
ig6nybev6tel6vel
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Tev6kenys6gek
(a beavatkozAs

tartalma) pontokba
szedve

- szfir6v izsgAlat meghirdet6se
- sziir 6v izsgiiatot ig6nybevev6k felmdr6se
- szifu 6v izsgAlatra torten5 sz6 llitiis biztositisa
- SZUTO\TIZS lat elv6

R6sztvcv(ik es

felel6s
- v6d6n5, h:iziorvos, falugondnok

Partnerek - onkorm6nyzat, v6d5n5i szolg|lat, gycrmekj616ti ds csalddsegit5 szol96lat

Hatririd5(k)
pontokba szedve

2019.1.2.31-ig sz(r6vizsgiilat mcghirdet6se, 2020. 01. 15-ig ig6nybcvcviik
felm616se, szfi r5vizsgilatra tiirt6n5 sz6llitiis

Eredm6nyessdgi
mutat6k 6s annak

dokumentdlts6ga,
forrdsa
(rtivid, k<izep ds

hossztt5von),
valamint
fenntarthat6sdga

HAny IShoz iutott el a tiiiekoztat6 es ebb6l mennyien igenyelt6k az adott
szolg6ltat5st.

A t6j6koztat6 nem iut el mindenkihez,
Kock6zatok
6s csokkent6siik
eszkozei

Technikai eszk6zrik biztositisa falubusz, hum6n es p6nziigyi forr6sok
biztosit6sa

Sziiks6ges
e16forrAsok

Intrizkedes cime: T6j6koztat6s az ig6nylds m6dj616l

Felt6rt probl6ma
(kiindul6
6rt6kekket)

Fogyat6kos szemdlyek inform5ci6hoz nem jutnak hozzA a r6sztkre jiir6
p6nzbeli 6s termeszetbeni juttat6sokr6l

C6lok -
Altrlenos
megfogalmaziis 6s

r6vid-, ktiz6p- 6s

hosszutdvt
id5egys6gekre
bontdsban

A fogyat6kos szem6lyek megfelel5 tAj6koztatiist kapjanak arr6l, hogy
milyen ell:itAsokra jogosultak 6s azt hol ig6nyelhetik

Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

- Tij6koztat6 elk6szit6se

- A fogyat6kos szem6lyek r6sz6re a t6j6koztat6 megktild6se

R6sztvev6k es

felel6s
- kozcis hivatal dolgoz6i, hizi orvos

Partnerek
- K6rzeti Eg6szs6giigyi Szolg6tat , dnkormdnyzat , K<izos Onkormilnyzati
Hivatal

HatdridS(k)
pontokba szedve

2019. L2.31-ig a tiijekoztat6 elk6szitese 6s Atadlsa ah6zi orvosnak

38



Eredmdnyessdgi
mutat6k 6s annak

dokument6ltsdga,
forrdsa
(rovid, ktiz6p 6s

hosszut6von),
valamint
fenn tartha

Hiinv f5hciz jutott el a tdj6koztat6

Kock6zatok
6s cs6kkent6siik
eszktizei

Nem akarjeik ig6nybe venni az eIIAtAsokat

Sziiks6ges
er5forrAsok

P6nztgyi forrAsok biztositisa , hum6n er6forriis biztositSsa
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2. Osszegz6 lAbliuat - A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program Int6zked6si Terve (HEP IT)
3. m('ll{'klct a 2/2(l I2. (VL 5.) IIMMI rondolcthcz

B c E ll )

lntdzked6s
sorszima

Az int6zkedes cime,
meSnevez6se

A helyzetelemzes
kdvetkeztet6seiben

feltdrt
eselyegyenl6s6Si

probl6ma

meBnevez6se

Az int6zkeddssel el6rni
kiv6nt c6l

A c6lkit(z6s
dsszhangja egy6b

stratigiai
dokumentumokkal

Az int6zked6s
felel5se

Az int6zked6s
megval6sitiisiinak

hatdrideje

Az intezkedes
eredm6nyess6get
m6r6 indiketor(ok)

Az int62ked6s
megval6shrsdhoz

sziiks6Ses

er6forrisok
(humen, p6nzrgyi,

technikai)

Az intdzked6s
eredm6nyeinek

fenntafthatosdga

A m6l 5Ze e e en 6l6k 6s a rom6k es6 en16sd

1

Egdszs6gLlByi

sz(16sek

szervez6se ds

azokra tdrtdn6
eljutds

A tdvolsdg miatt
nem jutnak el a

prevenci6s €s

sz[i16programokra

Eetegs6gek id6ben
tOrt6n6 feltdrSsa
egdszs6BLigyi

sz(16sek
szervezdsdvel,
falubusz
ig6nybev6tel6vela
prevencidkra,
sz(rdsekre val6
eljutds

Nincs

- st{t6'lizse6lat
meghirdet€se -

sziir6vizsgilatot
igdnybevev6k
felm616se -

szUr6vizsgAlatra
t6rt6n6 szdllitiis
biztositdsa -

szUr6vizsgilat
elv6gz6se

polgarmester 2019.09.30
Hiny f6 vette
ig6nybe a

szolgdltatast.

Humdn er6forrds:
falugondnok Busz

biztositdsa,
anyagifor16sok

nyagiforrdsok
rlksdgesek a

olyamatos
ntdzked6shez

l. A gyermekek esdl e n l6s6

1

A kdznevel6shez

kapcsol6d6
kieg6su itd
szolgiltatdsokra
tcirt6n6 eljut6s

A kdzneveldshez
kapcsol6d6
kieB6szit6

szolglltatisok
nem el6rhet6k

Biztositania
kdznevel6shez
kapcsolddd
kiegdszit6
szolg6ltatesokra
(iskola

pszichol6gusho2,

logopddushoz,
gy6gypedag6gushoz)

tdrt6n6 eljutist
falubusszal

Nincs

g6nyfelmdres -

d6pont
egyeztetdsek -

szdllit6s a

vizsgdlatokra

polg6rmester 2019.09.01

H6ny f6hdz jutott
ela tdjdkoztat6
ds ebb6l
mennyien
rgdnyeltdk az

adott
szolgiltatlst.

Humin er6fo116s:

falugondnok Busz

biztositdsa,
anyagiforrisok.

nyaBiforrdsok
zrlks6gesek az

nt6zked6s

olytonossigdhoz

ll. A n6k esdl e nl6s6 e

1

EgdszsdgUgyi

sz[i16sek

szervez6se ds

azokra t6rt6n6
eljutiis

N6ket 6rint6
egdszs6g gyi

szUrdsek hidnya

N6ket drint6
egdszs6gtigyi

sz(rdsekre,
prevenci6kra val6
eljutis, falubusz
ig6nybevdtel6vel

N incs

- sziit'vizs$Slat
meghirdet6se -

sz(16vizsg6latot
ig6nybevev6k
felm6r6se -

ez(16vizsgdlatra
tortdn6 sziillitiis
biztosit6sa -
rz(r6vizsg6lat

polgdrmester 2020.01.15

Hiny f6hdz jutott
ela t;jdkoztat6
6s ebb6l
mennyien
igdnyeltdk az

adott
szolgdltat6st

Humin
er6forrisok:
vdd6n6,
hdziorvos,

falugondnok.
Eusz bi2tositisa,
sz(r6vizsgilatok
k6lts6gei.

nyago forr;sok
zu kse8esek a

ndszeres
z(r6vizsgdlatokhoz
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D

Az int6zked6s
tartalma



B C D E G H )

lntdzkedds

sorSz6ma

A2 int6zked6s cime,
meSnevezdse

A helyzetelemz6s

kdvetke2tet6seiben
feltdrt

es6lyegyenl6s6gi
prob16ma

megnevez6se

Az intizked6ssel el6rni
kivdnt cdl

A celkit026s
dsszhangja egy6b

strat6giai
dokumentumokkal

Az int6zked6s

tartalma
A2 int6zked6s

feleldse

Az int6zkedis
megval6sitisinak

hat6rideje

Az intezked6s

eredmenyess6gdt
me16 indikito(ok)

A2 intezked6s
megvalositds;hoz

sztikseges

er5forrisok
(humiin, pdnrijgyi,

technikai)

Az intezked€s
eredmdnyeinek

fenntarthatosiBa

e v6gz6se

lV. Az iddsek esdlyeByen16sdge

1

Az aktivit6st 6s a

filggetlensdget
me16r26
programok

SZervez6se

Az egyedijl dl6
id6sek

elmagdnyosodnak,
tevdkenysdgi
kdrrlk besz(krll,
nem vesznek 16szt

a kdzoss6gi

dletben.

Az aktivitdst 6s a

fiiggetlensdget
meg6126 programok
szervez6se, id6sek
klubja megalakitisa

Nincs

'megbeszAl6s
tartdsa az

g6nyfelmdrdssel
kapcsolatosan -

programok
meghirdet6se

polgdrmester 2019.11.01
Hdnyan vesznek
r6sz az adott
programokon

Hum6n er6forrds:
falugondnok,
helyi alapitv6ny
dnkdntesei, helyi
id6sek Helyszin
biztositisa
(konyvtiir), anyagi
fo116sok a

programokhoz.

yagi fo116sok a

rogramokhoz,
ktiv id6sek

6szv6tele
zr.iksdges.

V. A fogyatdkkal 616k es6lyegyenl6sdBe

1
Tijdkoztatds az

igdnylds modji16l

Fogyatdkos
szem6lyek

informdci6hoz
nem jutnak hozzi
a r6sziikre ji16
pdnzbeli6s
term6szetbeni

iuttat;sokr6l

A fogyatdkos
szemdlyek megfelel6
tijdkoztat6st
kapjanak arrol, hogy
milyen ell6tdsokra

,ogosultak ds azt hol
ig6nyelhetik

Nlncs

-Tiij6koztat6
elk6szit6se - A

fogyat6kos
szemdlyek

rdszdre a

t6j6koztat6
meEkijld6se

polgirmester 2019.12.31.
H6ny f6hdz jutott
ela tdjekoztat6

Humin
e16forrdsok:
kdzds hivatal
dolgoz6i,
hiziorvos.
P6nzLigyi:

sz616lapok

szerkesztdse,
nyomdakdlts6ge

Anyagi fo116s a
rendszeres

megvalosit6shoz
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3. Megval6sitiis

A megval6sit6s el6kdszitese

Onkorminyzatunk az Altala fenntartott int6zm6nyek vezet6i szimAra feladatul adia 6s

ellen6rzi, a telepiil6sen mr.ikcid6 nem ijnkormAnyzati fenntartisit intdzm6nyek vezet6it pedig

partneri viszony sor6n k6ri, hogy a Helyi Es6lyegyenl5sigi Programot val6sitsAk meg, illetve

timogass6k.

Onkormdnyzatunk azt is k6ri int6zm6nyeit6i 6s partnereit6i, hogy vizsg6ljik meg,6s a

program elfogad6srit kovet6en biztositsaik, hogy az int6zm6nytik miikod6s6t erint6, ,!s az

es6lyegyenl6s6g szempontjSb6l fontos egy6b kozszolgaiLltatSsokat meghatiroz6 strat6giai

dokumentumokba 6s irifurymutat6sokba 6piiljenek be 6s 6rv6nyesiiljenek az egyenl6

b6naism6dra 6s es6lyegyeni6s6gre vonatkoz6 azon kdtelezettsegek, mclyek az onkorrniinyzat
Helyi Es6lyegyenl5s6gi Programj6ban r6szletes leirlsra keriiltek.

Onkorm6,nyzatunk elv6rja, hogy int6zm6nyei a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program Int6zkedesi
Tervtiben szerepl6 v6lla16sokr61, az 6ket 6rint6 konkr6t feladatokr6l int6zm6nyi szintii
akci6terveket 6s 6vente cselekv6si ttemterveket k6szitsenek.

Onkorm6nyzatunk a HEP kidolgoz6sira 6s megval6sitis6ra, tovibb6 6rt6kel6sere,

ellen6rz6s6re 6s az ennek sor6n nyert inform6ci6k visszacsatolisS,ra, valamint a programba
tort6n5 be6pit6s6nek garantAl6s6ra Helyi Es6iyegyenl6s6gi Program6rt Felel6s F6rumot hoz
l6tre 6s miikddtet.

A fentiekkel kiv6njuk biztositani, hogy az HEP IT-ben v6llalt feladatok telepiil6sinkdn
marad6ktalanul megval6suljanak.

A megval6sit6s folyamata

A Helyi Es6lyegyenl5s6gi Programban foglaltak v6grehajt6s6nak ellen6rz6se 6rdek6ben HEP
F6rumot hozunk l6tre.

A HEP F6rum feladatai:
- az HEP IT megval6suliisdnak figyelemmel kis6r6se, a kotelezetts6gek teljesit6s6nek nyomon
kovet6se, dokument6l6sa, 6s mindezekr6l a teleptl6s k6pvisel5-testiilet6nek rendszeres
trij6koztatAs4
- arrnak {igyelemmel kis6r6se, hogy a mege16z6 rd6szakban v6grehajtott int6zked6sek
el6segitett6k-e a kitiizott c61ok megval6suliisiit, 6s az ezen tapasztalatok alapj6n esetleges tj
beavatkozAsok meghatdrozAsa



- a HEP lT-ben lefektetett c6lok megva16sul5s6hoz sziiks6ges beavatkozisok 6venk6nti
feliilvizsgAlata, a HEP IT aktualizdl6sa,
- az esetleges v6ltoz6sok be6pit6se a HEP IT-be, a m6dositott HEP IT el5k6szit6se k6pvise15-

testiileti dbnt6sre
- az es6lyegyenl5s6ggel 6sszefugg5 probl6maik megvitatisa
- a HEP lT ds az eldrt eredm6nyek nyilv6noss6g el6 t6rdsa, kommunik6l6sa

Az es6lyegyenl5s6g f6kuszban 16v5 c6lcsoportjaihoz 6s/vagy kiemelt probl6matertiletekre a

teriilet aktorainak r6szv6te16vel tematikus munkacsoportokat alakifunk az adott teriileten
kihizott c6iok megval6sit6sa 6rdek6ben. A munkacsoportok vezet6i egyben tagjai az

Es6lyegyen16s6gi F6rumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum 6vente)
beszimolnak munk:ijukr6l az Es6lyegyenl5s6gi F6rum sz6m5ra. A munkacsoportok dves
munkaterwel rendelkeznek.
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A HEP F6rum miiktidese

A F6rum legalzibb 6vente, de sziiks6g eset6n enn6l gyakrabban iil6sezik.
A F6rum miikddes6t megfclel6en dokumentdlja, i.ildsei16l jegyztikonyv kesziil.
A F6rum javaslatot tesz az HEP IT megval6sulAsir6l k6szitett besz6mol6 elfogad6s514 vagy
iitdolgoztat6s6r4 valamint sziiks6g szerinti m6dositiis6ra.
A HEP F6rum egy-egy beavatkoz6si tertlet v6grehajtAsdra felelSst ielolhet ki tagjai koziil,
illetve rijabb munkacsoportokat hozhat l6tre.

Monitoring 6s visszacsatolAs

A Helyi Es6lyegyenl6segi Program megval6sul6s6t, v6grehajtris6t a HEP F6rum ellen6rzi,6s

iavaslatot k6szit a HEP sziiks6g szerinti aktualizAlAsAra az egyes beavatkoziisi tertiletek
felelSseinek, illetve a 16trehozott munkacsoportok beszAmol6inak alapjr{Ln.

Nyiivdnoss6g

A program elfogaddsdt megel5z5ery a v6lem6nynyilv6nit6s lehet6s6genek biztosit6sa
6rdek6ben nyilv6nos f6rumot hivunk 6ssze.

A v61em6nyform6l6s lehet6s6g6t biztositja az Helyi Es6lyegyenl5s6gi Program
nyilvdLnoss6gra hozatala is, valamint a megval6sit5s folyamatiit koordin616 HEP F6rum els5

ilds6nek mihamarabbi tisszehiv6sa.

A nyilvdnossrig folyamatos biztosit6s6ra legalAbb 6vente tdjdkoztatjuk a program
megval6sit6s;iban el6rt eredm6nyekr6l, a monitoring eredm6nyeir6l a telepiil6s
dtint6shoz6it, tiszts6gvisel6it, az intdzm6nyeket 6s az egyiittmiiktjd6 szakmai 6s t6rsadalmi
partnerek k6pvisel5it.

A HEP F6rum 6ltal vegzett 6ves monitoring vizsgAlatok eredm6nyeit nyilviinoss6gra hozzuk
a szemdlyes adatok v6delmenek biztositiisa mellett. A nyilvelnossilg biztositAsAra az

rinkorm6nyzat honlapja, a helyi m6dia 6ll rendelkezesre. Az eredm6nyekre felhivjuk a

figyelmet az <inkormdnyzat 6s int6zmdnyeinek kiiLlijnboz5 rendezv6nyein, be6pitjiik
kiadv6nyainkba, a tolerancia, a befogadAs, a h6tr6nyos helyzet(ek timogatiisiinak
fontossig6t igyeksziink meg6rtetni a lakossiiLggal, a temogat6 szakmai 6s t6rsadalmi
ktirnyezet kialakit6sa 6rdek6ben.

Kotelezetts6gek 6s felel6ss6g

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program vdgrehait6s6ert az dnkorm6nyzat r6szdrol a mindenkori
jegyz6 lelel.:
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Az es6lyegyeni6seggel <isszefugg6 feladatok6rt az alAbbi szem6lyek/csoportok felel6sek:



Az 5 feladata 6s felel6ss6ge a HEP F6rum l6trei6tt6nek szervez6se, miikod6sernek
sokoldalt timogatilsa, az 6nkorm6nyzat 6s a HEp F6rum kriziitti kapcsolat
biztositesa.
Folyamatosan egytittmiikodik a HEP F6rum vezet6j6vel.
Felel6ss6gi kor6be tafiozo, az al6bbiakban felsorolt tev6kenysdgeit a HEp F6rum vagy
annak valamely munkacsoportj:inak bevonisival es timogit6Jv aI v6gzi. igy

o Felel az6rt, hogy a telepiil6s minden lak6ja 6s az 6rintett szakmai 6s tiirsadalmi
partnerek sz6m6ra el6rhet6 Iegyen a Helyi Es6lyegyenl5s6gi Program.

o Figyelemmel kis6ri azt, hogy az tinkorrninyzat ddnt6shoz6i, tiszts6gvisel6i 6s

int6zm6nyeinek dolgoz6i megismerik 6s kovetik a HEP-ben foglaltakat.
o T6mogatnia keil, hogy az cinkorm6nyzat, illetve intdzm6nyeinek vezet6i

minden ponton megkapj5k a sziiks6ges felk6szit6st 6s segits6get a HEP
v6grehajt6s6hoz.

o K<iteless6ge az egyenl6 b6n6sm6d elv6t s6rt6 esetekben meg tennie a

sztiks6ges l6p6seke! vizsg6latot kezdem6nyezni, 6s a jogs6rt6s
kovetkezm6nyeinek elh6rit6s616l int6zkedni

A HEP F6rum vezet6j6nek feladata 6s felel5ss6ge:

- a HEP IT megval6sitris6nak koordin6l6sa (a HEP IT-ben 6rintett felek
tev6kenys6g6nek tisszehangoldsa, instru616sa),

- a HEP IT v6grehajt6siiLnak nyomon krivet6se,

- az es6lyegyenl6s6g s6riil6s6re vonatkoz6 esetleges panaszok kivizsgiil6sa az

onkormdnyzat f ele16s6vel ktjzrisen
- a HEP F6rum tisszehivdsa 6s mfikodtet6se.

A teleptil6s vezet6se, az onkormiinyzat tiszts6gvisel6i 6s a telepiil6si int6zm6nyek vezet6i
- felel6sek azert, hogy ismerj6k az egyenl6 bSn6sm6dra 6s es6lyegyenl6s6gre

vonatkoz6 jogi el6ir6soka! biztositsAk a diszkrirninAci6mentes int6zm6nyi
szolg6ltat6sokat, a befogad6 6s toler6ns l6gkiir! 6s megragadjanak minden alkalma!
hogy az es6lyegyenl6s6ggel kapcsolatos ismereteiket b6vit6 k6pz6sen, egy6b

programon r6szt vegyenek.
- Felel6ss6giik tov6bb6, hogy ismerj6k a HEP IT-ben foglaltakat 6s k6zremiik6djenek

annak megval6sit6s6ban.
- Az es6lyegyenl6s6g s6riil6se eset6n hivatalosan jelezzdk azt a HEP IT kijekilt

ir5nyit6inak.
- Az tinkormdnyzati intdzmenyek vezet6i int6zm6nyi akci6tervben gondoskodjanak az

Es6lyegyenlSs6gi Programban foglaltaknak az int6zm6nyiikben tort6n6 marad6ktalan
erv6nyesii16s6r6l.

Minden, az 6nkorm6nyzattal es annak int6zm6nyeivel szerz6d6ses viszonyban 6116,

sz6rnukra szolg6ltat6st nyujt6 f61 felel6ss6ge, hogy megismerje a HEP IT-t, mag6ra n6zve
k6telez5k6nt kovesse az! 6s megfeleljen az e1v6r6sainak, amelyre vonatkoz6 passzust a

jtiv6ben bele keli foglalni a szerzdd6sbe. Sziiks6ges tovihb6, hogy a jogszabdly 6ltal el6irt
feladat-megosztes, egyiittmiik6d6si k6telezetts6g alapjrin a teleptl6si <inkorm6nyzattal
kapcsolatban 6116 szerepl6k ismerj6k a HEP-ot, annak megval6sit6siiban aktiv szerepet
villaljanak. (Ld. pl. a koznevel6si int6zm6nyek fenntart6sa 6s miikodtet6se.)
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Ervenyesii16s, m6dositis

Amcnnyiben a k6t6vcnte elciirt - de enn6l gyakrabban, pl. 6vcnte is elv6gczhet6 -

felilvizsgilat sor6n kidcriil, hogy a HEP IT-ben viillalt c6lokat nem sikertil teljesiteni, a HEI'
F6rum 30 napon beltil jelent6st krir a beavatkoz6si teriilet felelcis6t6l, amelybcn bemutatja az

indikiitorok teljcsti16se elmarad6s6nak okait, 6s a beavatkozisi tev6kenysdgek korrekci6jira,
kieg6szit6s6re vonatkoz6 int6zked6si tervjavaslat6t annak drdek6ben, hogy a c6lok

teljesithet6k legyenek. A HEP F6rum a besz;imol6t a benyujtiist6l szdmitott 30 napon beliil
megtiirgyalja 6s javaslatot tesz az tinkorm6nyzat kdpvisel5testiiletdnek a sziiks6ges
int6zked6sekre.
A program sziiLnd6kos mulaszt6sb6l fakad6 nem teljesiil6se eset6n az HEP IT v6grehajtiisiidrt
felelSs szem6ly intezkedik a felelSs(ok) meghat6roz6seir6f 6s - sziikseg eset6n felel5ssigre
von5s6161.

Az egyenl5 b5n6sm6d elv6t s6rt5 esetekben az HEP IT v6grehajtiisd6rt felel6s szemdly
megteszi a sztiks6ges l6p6seke! vizsgdlatot kezdem6nyez, 6s intdzkedik a jogs6rt6s

kiivetkezm6nyeinek elh6ritis6r6l.
Az HEP IT-t mindenk6pp m6dositani sziiks6ges, ha meg6llapit6saiban l6nyeges viiltozis
kijvetkezik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkoziisok nem elegend6 m6don j6rulnak
hozzA a ki{ld.zoll c6lok megval6sitAs6hoz.
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I. Cserhdtszentiviin kdzs6g Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programj6nak szakmai 6s tiirsadalmi

vit6ja megt6rt6nt. Az itt sziletett 6szrev6teleket a megvitatest kovet6en a HEP Int6zkedesi

Terv6be be6pitettiik.

III. Ezt kovet6en Cserh6tszentiviiLn kozsdg kepvisel6-testtlete a Helyi Esdlyegyenl5segi

Programot (melynek r6sze az Intezked6si Terv) megvitatta es 39i2018.(XII.31.) sz6mri

hatdrozat6val elfogadta.

Mel16kietek: nincs.

( r.\ KCZs€o

1).:

Cserh6tszentiv6n, 2018. december 31.

polg6rmes

C

*3

A Cserhitszentivdn K6zseg onkormdnyzata Helyi Eselyegyenl6s6gi Programidnak partnerei

tr-"r,t " 
Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programot' es annak megval6sit6siban tev6kenyen r6szt

kiv6nnak venni.

D6tum

Ditum

DAtum

Partner al6irAs

Partner al6irAs

Partner aiAir6s
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HEP elk6szit6si iegYz6k2
(kitdltdse opcionelis - amennyiben nem keriil kit6lt6sre, az oldal tiirdlhet6)

Aliliriis''
NEV3 HE['rdszeia

109s7J 6l 2 3 4

Ur(RETERETERETERETERETE RETE

Nagyn6
Kaszala
Katalin
Kitti

RETE RETE RETE

RETERETERETERETEI<ETE
dr. Turza

Csaba

J6zsef

RETE RETE RETERETE

RETERETERETERETERETE RETE RETE RETE

RETERETERETERETER6TERETERETE RETE RETE RETE

RETERETERETERETERETERETE RETE RETE RETE

RETERETERETERETERETERETE RETERETE RETE

egyet6rt6sen 6s kdzds munkin alapul,6s nem kizdr6laSosan egy "partneri 
a16irissal" igazolt

'? Ez a jegyzdk - mint a HEP mell6klete - szakmailag is bizonyitja, hogy a HEP s26leskoru

dokumentum
3 A jegyz6k soronk6nt jeloli a HEP elkdszit6si folyamatban r6sztvev6 szem6lyeket, intdzmdnyeket, partnereket,
a A jegyzdk oszlopaiba keriilnek a HEp egyes tartalmi r€suei, ahot az adott bet( karikdzds,val jelezni lehet, hogy az adott szemdly, int6zmdny' partner az elk6szit6sben

6szrevdtelezett, t6moBatta, ellenezte.
R= r6szt vett, (= 6srrev6telezte, T=trmogatta, E= ellenezte.
5 Az adott partner alSir6sdval hiteleslti a sorban jeldlt rdszv6telet a HEP elk6szitdsi folyamatban.

r6szt vett,

RETE

RETE

RETE

RETE RETE
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