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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, Aszaló Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Aszaló Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Szikszói kistérségben található.
A 2000 lakosú, Árpád-kori eredetű település első okleveles említése 1275-ből származik, Ozalou
névalakban. Már a középkorban jelentős volt szőlő- és bortermelése, méhészete, valamint
lótenyésztése. 1553-ban I. Ferdinánd elzálogosította. Később a nagyváradi káptalan birtokába
került. A hol Borsod, hol Abaúj megyéhez tartozó településen többször is tartottak megyegyűlést.
A 16. század második felében már fiú- és lányiskola is volt Aszalón.
1824-ben és 1854-ben tűzvész pusztította el a község legnagyobb részét, de mindkétszer
újjáépítették.
Az 1960-as években légvédelmi tüzérségi rakétabázis és honvédlaktanya épült a területén, de az
1980-as években bezárták.
A település két templomának tornya már messziről látható. A 18. század második felében késő
barokk stílusban épített római katolikus és református templom az egykori mezőváros
gazdagságáról árulkodik. A tájházban helytörténeti gyűjtemény segíti a település jobb
megismerését.
Az első és második világháború áldozatainak emlékét emlékművek őrzik.
Évszázadok során többnyire virágzó mezőgazdaságáról volt nevezetes, melyet a Hernád folyó
völgyének egyik legjobb minőségű földje biztosított. Főként szőlőtermesztése és borászata miatt
volt ismert, de a gazdálkodás minden mezőgazdasághoz kötődő ágazata jellemző volt a
településre.
A Magyar-hegy parcelláiról, a híres, jó szőlő- és bortermő dűlőről csodálatos panoráma tárul elénk
a bőcsi sörgyártól a Zempléni-hegységig, a Hernád-völgyén keresztül. A szőlőhegyen lévő
pincefaluban a 234 présház és pince jelentős számban hívogatja a jó borra szomjazó vendégeket.
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A Művelődési Ház, a Göőz József Általános Iskola és az Aszalói Óvoda és Konyha is szervezője a
helyi kulturális életnek. A sportpálya lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Az Őszi Alkony Idősek Klubja kéthetente tart foglalkozást a Tájházban. Néptánccsoportjuk
rendszeresen fellép a település rendezvényein, valamint az időseknek szervezett néptánc
találkozókon és versenyeken.
Több éve kerül megrendezésre az Idősek Napja. A településről elszármazottak találkozóján színes
programok várták az érdeklődőket, és találkozhatnak a rég nem látott ismerősökkel.
Rendszeresen megjelenik az Aszalói Hírmondó című helyi kiadvány, amely a település életéről
kínál érdekes, informatív beszámolókat.
A településre érkező turisták kellemes kirándulásokat tehetnek a környéken, mely során
megismerkedhetnek a történelmi, népi építészeti emlékekkel.
A sportot, a mozgást kedvelő fiatalok a helyi sportegyesület labdarúgó szakosztályban
hódolhatnak szenvedélyüknek, és űzhetik e népszerű sportot. Az aktív sportolásból már
kiöregedett emberek pedig szurkolhatnak a csapatnak.

Aszaló Község lakosságszáma az elmúlt években nem változott számottevően. A Magyar
Államkincstár 2018. január 1. állapotnak megfelelő adatszolgáltatása alapján a lakosságszám 1846
fő volt.

A 2.1. számú táblázat, illetve a kördiagramok a 2016. évi állandó népesség (bejelentett állandó
népesség) adatait jeleníti meg, korosztályonként és nemenkénti bontásban. A táblázatból és a
kördiagramokból összességében megállapítható, hogy a lakosság nemenkénti megosztása a nők
javára dől el, kivéve az aktív korú lakosság esetében, ahol a férfiak száma magasabb. A 65 év feletti
korosztály esetében a nők aránya kiugróan magas. A táblázatból megállapítható, hogy a férfiak
átlagéletkora alacsonyabb a nőkénél. Sajátos, hogy a 0-18 évesek aránya nemenkénti megoszlásban
közel azonos számot mutat.
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A 15-17 éves gyermekek számát mutató 2.2. táblázatból jól látszik, hogy a 2001 és 2011 években a
létszám összességében 23 fővel nőtt.

Az öregedési index arra utal, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az alábbi
adatokból megállapítható, hogy Aszaló lakossága nem elöregedő, ennek oka lehet a családi
kedvezmény igénybe vételének lehetősége, amely támogatást nyújt a gyermeket vállalóknak.

6

Az elvándorlás 2016. évben magasabb számot mutat, 27 fő vándorolt el, ebben szerepet játszhat az,
hogy sajnos a képviselő-testület a fiatalok letelepedését ösztönző pénzbeli támogatást nem tud
nyújtani. A 2017. évről sajnálatos nincs adat.

A természetes szaporodás megmutatja, hogy a településen mennyi volt az élve születések és a
halálozások különbözete.
Az élve születések száma 2013. évtől magasabb, mint a halálozások száma, így a lakosságszám
várhatóan növekedni fog. 2012. évben még az arány fordított volt.
Az éve születések száma, a népességszám változásához igazodik, amelyik évben kevés a
természetes szaporodás, ott látszik az, hogy a lakosságszám is csökkenő tendenciát mutatott.
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Értékeink, küldetésünk
A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal Aszaló község Önkormányzata kinyilvánítja azon
szándékát, mely szerint a községben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok –
mélyszegénységben élők, romák, nők, gyerekek, fogyatékkal élő személyek, idősek felzárkóztatása érdekében a rendelkezésére álló eszközök minél teljesebb kihasználásával
színvonalas közszolgáltatást kíván biztosítani. Megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani a
célcsoport problémáinak feltárására és azok csökkentésére.
Az önkormányzat esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, szolgáltatásai során és
intézményfenntartói szerepkörében is érvényesíti.
A hagyományok a helyi kultúra ápolása és megőrzése az utókor számára, ugyanakkor a kor
kívánalmainak szem előtt tartása mellett elérni a mai kor igényeit is és ezekhez fontos a különböző
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erőforrások megteremtése, szervezése, irányítása. Egybefoglalva a régit az újjal ötvözve értéket
teremteni.
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Az esélyegyenlőség segítség az élet
minden területén élők számára, legyen az nő vagy férfi, gyermek vagy felnőtt, fiatal vagy idős,
egészséges vagy beteg, illetve fogyatékossággal élő. Önkormányzatunk az esélyegyenlőség
megvalósítását egyik feladatának tekinti.
Értékeink:
- Gyors, szakszerű ügyintézés
- Akadálymentesített, ügyfélbarát környezet
- Környezetvédelem, környezettudatosság
- Esélyegyenlőség, tolerancia
- Megfelelő munkahelyi körülmények
- Hagyományőrzés
Aszaló község Önkormányzata elismeri minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú
személyként élhessen a településen. Egyenlő bánásmód és megkülönböztetés tilalmával
megakadályozza a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, elutasítja a nemre, fajra,
nemzetiségre, vallásra, származásra, politikai meggyőződésre vonatkozó megkülönböztetést.

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

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
9

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az esélyegyenlőségi program a településünk területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul,
akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Bár az egyenlő bánásmód megsértése más
hátrányos védett csoportok esetében is megfigyelhető jelenség, a fogyatékos személyek, a nők és a
romák esetében a hátrányos helyzettel és szegénységgel is erőteljesen összefüggő jelenségekről van
szó. Az esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedések kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi
csoportjainak a mélyszegénységben élőket és romákat, a gyermekeket, a nőket és a fogyatékos
személyeket tekinti. A helyzetelemzéshez és az intézkedések megtervezéséhez elsősorban a
célcsoportokra vonatkozó adatokat és információkat gyűjtöttük össze, illetve elemeztük, és az ő
lehetőségeiket, helyzetüket javító programot dolgoztunk ki.
A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik.
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Az önkormányzatunk a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei
között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését
szolgálja az a felhatalmazás.
A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képesség és képességbeli hiányosságok
orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás
erősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével
érhető el. Az a fontos, hogy Aszalón továbbra is erősödjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet
minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök
vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a
kulturális és társadalmi élet, a sport és szórakozási lehetőségek területén is.
A fogyatékos személyek speciális segítséget igénylő emberek. Életük nem kevesebb és nem több,
egyszerűen más, másfajta emberi élet. A fogyatékos személy a betegekhez, az idősekhez és a
gyermekekhez hasonlóan segítségre szorul.
A munkanélküli lakosság ellátása érdekében továbbra is kiemelt feladatként kezeli a település
vezetése a közfoglalkoztatás szervezését.
Az általános gazdasági válság és a romló életszínvonal miatt a szociális ellátórendszereknek nap,
mint nap több és több követelményeknek kell megfelelniük. Emiatt a helyi szabályokat,
rendeleteket folyamatosan vizsgálni kell.
A képviselő-testület ezen tevékenysége során figyelembe veszi az esélyegyenlőségi szempontokat
is.
Az önkormányzat a feladat-és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei
között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség
erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás
alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. Aszaló község
önkormányzati Képviselő-testülete törvényi felhatalmazás alapján a következő az esélyegyenlőségi
célcsoportokat érintő önkormányzati rendeletet alkotta: A szociális ellátásokról szóló többször
módosított 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete. A képviselő-testület az alábbi szociális
ellátásokat szabályozza: települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, települési temetési
támogatás, köztemetés, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, szociális étkeztetés.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

A helyi esélyegyenlőségi program az alábbi dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
kapcsolódik:
-

Aszaló Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója,
Településfejlesztési koncepció

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján, - mely 2013. január 1-én
lépett hatályba- közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok,
melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.
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A közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyik jelentős feltétele, hogy valamennyi, a közös
hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie. Közös önkormányzati hivatalt
azon települések alakíthatnak, amelyeknek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hivatal, a
közszolgáltatások a polgárok számára elérhetőek legyenek, továbbá arra is, hogy az
ügyfélfogadást (kirendeltség, időszakos ügyfélszolgálat, stb.) valamennyi, a hivatalhoz tartozó
településen biztosítani kell.
A közös hivatalokat első alkalommal 2013. január 1-jétől számított 60 napon belül kellett
megalakítani.
Aszaló település lakosságszáma kettőezer fő alá csökkent (2013-ban 1850 fő volt), így közös
önkormányzati Hivatalt kellett létrehozni.
Képviselő-testület 2012. november 29-én döntött arról, hogy Alsóvadász Község
Önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni, úgy, hogy a
közös önkormányzati hivatal székhelye Aszaló községben legyen.
Megkezdődtek a közös önkormányzati hivatal felállítására, szervezetére és működésére vonatkozó
tárgyalások Alsóvadász község vezetőivel, mivel Alsóvadász település lélekszáma is kettőezer fő
alatt van - és a két önkormányzat testületei 2013. február 7-én tartott közös testületi ülésen
elfogadták a megállapodást.
Az Mötv. szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban
meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka
folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Ennek megfelelően Aszaló településen van a Közös Hivatal székhelye, - „Aszalói Közös
Önkormányzati Hivatal” (3841 Aszaló, Rákóczi út 87.) néven, míg Alsóvadász településen állandó
kirendeltség működik „Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal Alsóvadászi Kirendeltsége” (3811
Alsóvadász, Fő út 63.) néven.
Hivatal feladata: az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, akit aljegyző helyettesít.
A két település Polgármesterei megállapodtak abban, hogy a korábban önállóan működő
polgármesteri hivatalok jegyzőit tovább foglalkoztatják, és Aszaló település volt jegyzője lett az
újonnan létrejött közös hivatal jegyzője, míg az Alsóvadászi jegyző Aljegyzőként került
továbbfoglalkoztatásra, aki egyben ellátja a Kirendeltség vezetését is.
A közös hivatal létrejötte nem befolyásolja az önkormányzatok önállóságát, csak a hivatal közös,
minden más (kötelező és önként vállalt) feladatot önállóan látnak el az önkormányzatok, és
tartanak fenn saját intézményeket.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló
statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok
forrását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszert (a továbbiakban: TeIR) jelöli meg.
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A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetőek
el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a
TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül
csatlakoznak.
A TeIR adatbázisa általában 2016-2017. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes
területenként eltérő lehet, sajnálatos módon hiányos, így ahol volt saját információ, ott ki tudtuk
egészíteni az egyes táblázatokat. A 2011. évi népszámlálás adatainak a Központi Statisztikai
Hivatal részéről történő feldolgozása még nem teljes körűen történt meg, ezért ezen adatokat csak
részben tudtuk felhasználni.
A TeIR adatbázisa mellett szükséges volt felhasználni más forrásokat is. Az adatok gyűjtésében,
adatszolgáltatásokban – az önkormányzat saját adatbázisa is segítséget nyújtott.
A helyzetelemzés alapjául szolgált adatokat a TEIR adatbázisából, a KSH-ból, a Vizuál
regiszterből, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy helyzetükön önerőből
változtassanak.
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé
tartoznak.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottsági deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezethet.
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben,
az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik.
Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma. Az viszont kijelenthető, hogy a
romák élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció
rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012)

E terület vonatkozásában egyik legfontosabb jogszabály a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), és a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.).
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv.
által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai
értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez
tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban,
vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza
hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és a vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4.§-a határozza meg a jogszabályok hatálya
alá tartozó ellátások vonatkozásában.
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.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai
végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. Tapasztalataink szerint a
munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme
még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
A település szociális és foglalkoztatási helyzete szoros összefüggésben van társadalmi
mutatószámaival, hiszen ha kevés a munkahely, rosszak a foglalkoztatási feltételek a fiatalok
nagyobb valószínűséggel elvándorolnak, de ugyanez befolyásolja szociális helyzetét is, hiszen
a magas és tartós munkanélküliség miatt több lesz a segélyben részesülők száma, a lakosság
szegényedik.
A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (megváltozott
munkaképességűek, romák stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre
nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett
segítségnyújtás legfontosabb esélyét.
Településünkön a tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkaerő-piacra jutás fő akadálya az
alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, és a
társadalmi előítélet jelenléte.
Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e
csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív
támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek
részt.
Sajnos Aszalóra is elmondható az a tény, ami Magyarországra is jellemző, hogy egyre nagyobb az
elszegényedés a középosztályban élők rétegeiben is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
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A 15-64 év közötti állandónépességben a férfiak száma nagyobb a nőkénél, a munkanélküliek
száma 2012 és 2014 között is ugyanígy alakul több a férfi munkanélküli, mint nő, viszont 2015.
évtől ez az arány megfordul. Összességében elmondható, hogy a munkanélküliségi ráta
fokozatosan csökken 2015-ig, ez köszönhető a sikeres közfoglalkoztatási programoknak, és az
évről-évre megújuló értékteremtő munkát végző Start mintaprogramoknak, és valószínűleg a bér
emelkedésével is összefügg, továbbá egyre többen helyezkednek el a nyílt munkaerőpiacon is a
közeli városokban lévő gyárakban. Sajnos 2016-ban ismét emelkedés tapasztalható, ennek oka
lehet, hogy központilag csökkentették a közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámát.
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Az álláskeresők számának alakulása azt mutatja, hogy 2012-2015 évig csökken, majd 2016-ban
emelkedik és 2017-ben ismét csökken. A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
18

száma 20 és 24 éves korúak között a legmagasabb (211 fő), ők a pályakezdő fiatalok, akik a közép-,
és felsőfokú tanulmányaik megszerzése után, munka tapasztalathiányában nehezen tudnak
elhelyezkedni. Ez a szám a legkisebb az 59 év felettiek csoportjában 41 fő, mivel ők már
valószínűleg valamilyen nyugellátást kapnak. A 20 év alattiak körében is alacsony 55 fő, ennek oka
lehet, hogy aki középfokú tanulmányokat végez, érettségi után még az oktatásban marad
következő szakma megszerzése, vagy továbbfejlesztése miatt.

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és
aránya azt mutatja, hogy 2014-ről 2015 évre a szám csökkent, majd 2016-2017 évektől kissé
emelkedett, ami közmunkaprogram létszám lehetőségeihez igazodott. Nemek szerinti bontásban,
sajnos nincs adat.
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az iskolai végzettség és a munkanélküliség közvetlen kapcsolatban vannak egymással. Minél
magasabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál nagyobb a munkaerő-piaci mozgástere és a
potenciálja.
Az alacsony iskolai végzettség a mélyszegénységben élők és a roma lakosság körében igen
jellemző, elsősorban a családi minta átörökítése, a támogatottság hiánya.

Az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett 15 éves és idősebb népességben a férfiak száma
nagyobb arányt mutat a nőkénél, mivel a nőkre inkább jellemző a korai iskolaelhagyás pl.
gyermekvállalás miatt. A 2001 és 2011 adatai emelkedést mutatnak. Az iskolai végzettséggel nem
rendelkező 15 éves
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A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása úgy alakul, hogy az általános
iskolai végzettségűek száma a legmagasabb, őket követi a 8 általánosnál magasabb iskolai
végzettségűek, s végül a legkevesebben vannak a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek.
A munkanélküliek helyzetének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iskolai
végzettség szerinti megoszlását, mivel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
foglalkoztatási szempontból talán a leghátrányosabb helyzetben vannak.
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
Az általános iskolai felnőttoktatásban tanulók számáról és a felnőttoktatásban 8. évfolyamot eredményesen
befejezők számáról nem rendelkezünk adattal.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Nem rendelkezünk adattal a felnőttoktatásban résztvevők számáról.
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c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”,
amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges
munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy
átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú
ideig eredménytelen.
Aszaló Önkormányzata által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható munkaerő piaci
célcsoport: a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők.
A települési önkormányzat a munkanélküli személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása
érdekében közfoglalkoztatást szervez.
A közfoglalkoztatás szervezését településünkön Aszaló Község Önkormányzata látja el.
Összevetve a közfoglalkoztatásban részt vevők számát a település aktív korú népességének
nagyságával, látszik, hogy a közfoglalkoztatás jelentős, ugyanakkor nem elégséges szerepet tölt be
a település helyi munkaerejének foglalkoztatásában, ez a foglalkoztatási forma csak részben tudja
pótolni a hiányzó munkalehetőségeket.
A mélyszegénységben élők és a településen kis létszámban élő romák foglalkoztatásában jelentős
szerepet kapnak a közfoglalkoztatási programok. Ezen csoport igen jelentős részének a
közfoglalkoztatás jelenti az egyetlen reális esélyt a munkához való jutásra.

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.)
A község és térsége gazdasága a kedvező termőhelyi adottságoknak köszönhetően
hagyományosan mezőgazdasági jellegű, a mezőgazdasági termelésre azonban csak szórványosan
épül a térségben feldolgozóipar.
A vállalkozások számának emelkedésének valószínűsíthetően a kényszervállalkozásokból ered. A
vállalkozások létre jöttét a Járási Munkaügyi Kirendeltség is támogatja. A munkaerőpiacról való
kikerülés egyik megoldását jelentheti, de a mélyszegénységben élők körében ez nem jellemző.
A mélyszegénységben élők általában alkalmi munkából élnek, ami rendszerint mezőgazdasági
idénymunka.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok elhelyezkedését nehezíti, hogy a frissen végzettek nem rendelkeznek még megfelelő
tapasztalttal, ami miatt hátránnyal indulnak a munkaerő-piacon. A másik ok lehet, hogy a
megszerzett képzettség nem piacképes. Még rosszabb helyzetben vannak azok a fiatalok, akik
végzettséggel sem rendelkeznek.
A fiataloknak munkára vonatkozó tapasztalataik nincsenek, mert iskolai tanulmányaik mellett
nem végeznek munkát. Nem rendelkeznek gyakorlati álláskeresési technikákkal.
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Azok az aktív korúak, akik álláskeresők és a szociális törvény, vagy a helyi rendelet alapján
rendszeres szociális segélyben részesülnek, kötelezettségként írja elő az önkormányzat, hogy a
Családsegítő Szolgálattal az ellátás folyósításnak időtartama alatt együtt kell működniük. Az
együttműködés időszaka alatt az ellátottaknak személyre szabott beilleszkedést segítő
programban kell rész venniük.
Munkaügyi Hivatal Szikszói Kirendeltsége nyújtja a legnagyobb segítséget.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők és a romák foglalkoztatását az önkormányzat a lehetőségeihez
mérten leginkább a közfoglalkozatási programokon keresztül tudja megoldani.
Az önkormányzat a mélyszegénységben élők foglakoztatását javarészt közfoglalkoztatási és
Startmunkaprogramokon keresztül valósítja meg.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Önkormányzatunknak
tapasztalata.

a

foglalkoztatás

területén

hátrányos

megkülönböztetésről

nincs

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és
természetbeni ellátási formák adhatók:
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, temetési
támogatás.
Természetbeni
ellátások:
köztemetés,
közgyógyellátás,
egészségügyi
szolgáltatásra
valójogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.
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A 15 és 64 év közötti állandó népeség 2012 és 2016 években közel azonos számot mutat, a 2017.
évről sajnos nincs adat, és a álláskeresési segélyben részesülők számáról, és arányárók sem.
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Az álláskeresési járadékra jogosultak száma a közfoglalkozatási lehetőségekkel fordítottan
arányosak, ugyanis az utóbbi években kevesebb közfoglalkoztatottat volt lehetőségünk
foglalkoztatni, és ez lehet az oka az álláskeresési járadékra jogosultak arányának növekedésének.
A nyilvántartott álláskeresők száma is emelkedik, hiszen az önkormányzatnál a fentiek miatt
kevesebb fő alkalmazható.
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Az aktív korúak ellátásában részesülők száma 2012-2015 évig csökkenő tendenciát mutat, 20162017 években minimális emelkedés tapasztalható. Az egészségkárásodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők száma 2015 és 2016 években közel azonos számot mutat, 2017. évben
nincs adat. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők átlagos havi száma 2015-2017
közel azonos, 2012-2014 évekről sajnos nincs adat.

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.
26

a) bérlakás-állomány

A településen a lakásállomány száma, 2012-től 2013-ig 1 darab lakással emelkedett és azóta 2016.
évig pedig 631 db, a 2017. évről sajnos nincs adat. Az elégtelen lakhatási körülményekről nincs
tudomásunk. A bérlakás állomány száma 4 db. Elégtelen lakhatási körülményeket biztosító
bérlakásunk nincs.
b) szociális lakhatás
Településünkön szociális lakhatás nem valósul meg.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Településünkön egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanról nincs adat.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktanság
Aszalón elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
nincs.
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e) lakhatást segítő támogatások
A szociálisan rászorulók esetében normatív alapú lakásfenntartási támogatás adható. A 3.4.2.
táblázat azt mutatja a lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma 2012 és 2015 év
között közel azonos, 2016-tól és adósságcsökkentési támogatásban részesülőkről sajnos nincs adat.

f) eladósodottság
Az elmúlt években jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik valamely közüzemi szolgáltatás felé
hátralékban maradtak. Pontos adattal nem rendelkezünk, mert a szolgáltatók nem adnak
tájékoztatást az adósságállományról.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Településünkön külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások száma 1, mely
közművesítve van és közösségi közlekedésbe nincs bevonva.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A KSH térképeken megjelenített veszélyeztetett területek, kis lakosságszámú szegregátum jellegű
részek ugyanolyan kiemelt figyelmet érdemelnek, mint maguk a szegregátumok. Ezen területek
esetében nagy hangsúlyt kell kapnia a prevenciónak, az antiszegregációs program elemei ezekre a
területekre is vonatkoznak, a szegregáció folyamatának megállítása tovább terjedésének
megakadályozásának érdekében.
Az utcák jól megközelíthetők, a közösségi közlekedés könnyen elérhető, gépjárművel szilárd
burkolatú útról megközelíthető. Minden közszolgáltatás, oktatási intézmények, egészségügyi
intézmények elérhetőek. Minden közmű kiépítése megtörtént. Közkút található ezeken a
településrészeken.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermekek aránya kiugróan magas, átlagosan
minden háztartásban él támogatásra jogosultgyermek. A HHH gyermekek aránya magas, ezen a
területen az adatok pontosítása és a helyzet reális felmérése megtörtént. A gyermekek aránya ezen
a területen kimondottan magas, és mindezt összevetve a gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak igen magas arányával, valamint figyelembe véve a lakosság végzettség szerinti
összetételét, megállapítható, hogy nagyon sok gyermek él halmozottan hátrányos körülmények
között. Önkormányzati bérlakás nem található a területen. A szegregátumban élő, alacsony iskolai
végzettséggel rendelkező lakosoknak még nagyobb problémát jelent mind a társadalomba, mind a
munka világába történő beilleszkedés, hiszen az alacsony iskolai végzettség még inkább
megnehezíti az elhelyezkedésüket, amit a táblázatokból megfigyelhetünk.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne
járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását,
érékeinek védelmét.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
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Településünkön a települési önkormányzati feladatok tekintetében az egészségügyi alapellátás
biztosított. A vállalkozó háziorvost, illetve a védőnőt az önkormányzata foglalkoztatja. Heti 5
alkalommal Aszalón rendel a háziorvos. A hétvégi orvosi ügyeletet Szikszó látja el.

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 2012 és 2017 években változó számot mutat,
azonban 2017 évben kiugróan magas, ennek oka a jogosultak rossz egészségi állapotában
keresendő, valamint köze lehet a megemelkedett hadigondozotti ellátás alapján, akik alanyi jogon
közgyógyellátásra jogosultak
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Az alanyi jogon ápolási díjban részesülők száma közel azonos számot mutat, a méltányossági
alapon támogatásban részesítettek számáról pedig nincs adat.

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátás, fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz
valamint a prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés biztosított térségi szinten belül. Településünkön az
alapszolgáltatás biztosított, a szakellátásokhoz való hozzáférés nem biztosított, a településtől 4 kmre található a Szikszói Kórház. Településünktől 35 km-re található Miskolcon a Megyei Kórház,
ahol ellátásra kerülnek a településünkön élők.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
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Településünkön a lakosság számára szűrővizsgálatot a Magyar Vöröskereszt, különböző
önkormányzati és alapítványi szervez és bonyolít le, mint pl. évi egyszeri véradás, mammográfiás
szűrővizsgálat, illetve egészségügyi állapotfelmérés.
A prevenció a lakosság egészségmegőrzését, a betegségek megelőzését, valamint a betegségek
korai felismerését és kezelését is jelenti, hogy elkerülhetők legyenek a további állapotromlás és
szövődmények kialakulása. Kiemelt fontosságú a szűrőprogramokhoz való hozzáférés.
Magyarországon az egészségmegőrzésére, a betegségek megelőzésére vonatkozótevékenység
törvényileg is meghirdetett az alapellátás szintjén.
Vezető halálok a szív-és érrendszeri betegségek, megelőzik a daganatos betegségeket. Ezt követik
az emésztőszerv és a légzőszerv betegségei.
A háziorvosok prevenciós munkájuk során többek között szűrik a hipertóniát, anyagcsere
betegségeket, felhívják a figyelmet a dohányzás, alkohol, elhízás és egyéb káros rizikófaktorok
egészségre ártalmas hatásaira.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátásához való hozzáférés településünkön nincs, a szolgáltatás 35 kmre a településtől Miskolc városban áll rendelkezésre.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Településünkön a közétkeztetést az Önkormányzati Konyha látja el. Az intézmény által nyújtott
szolgáltatás megfelel az egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. törvény 50. §. (3) bekezdésének,
mely szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és
gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű
és tápértékű étkezést kell biztosítani.
A közétkeztetésben célunk az egészséges táplálkozás érvényesítése, kiemelt figyelmet
fordítunk a helyi, térségi illetve hazai alapanyagok felhasználására.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2011. augusztus 01. napján közzétette a „A rendszeres étkezést
biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlását”.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen szervezett programokon, sportprogramokon a hozzáférés mindenki számára
biztosított. A programok szervezésénél az esélyegyenlőség védelmét figyelembe vesszük, mind
a programok jellegénél, mind a helyszín kiválasztásánál.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz az Önkormányzati Konyha, Aszaló
Község Önkormányzata biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést.
Preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújtanak az
állampolgárok önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.
A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, nagymértékben
lefedik a szociális szükségleteket.
A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak,
akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális
szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális munka folyamatosan biztosított, amely
megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének
feltételeit.
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Településünkön hátrányos megkülönböztetés az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
a szolgáltatások nyújtásakor nem történt.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Településünkön pozitív diszkrimináció nem valósul meg.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A település lakossága életminőségének javítását úgy lehet a lehető legteljesebben biztosítani, ha
tevékenységeink során a gazdaság, a társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük.
Ezért törekednünk kell a közösségi élet minél sokrétűbbé tételére, a közösségi életbe be kell vonni
az önkormányzati intézményeket, a munkahelyeket, a lakóközösségeket, az egyházat és a civil
szervezeteket.
a) közösségi élet színterei, fórumai
Településünkön az alábbi állandó programokkal színesítjük a lakosság életét:
- Anyák napja (május)
- Falunap (augusztus)
- Szüreti felvonulás és bál (október)
- Márton napi lampionos felvonulás (november)
- Idősek napja (december)
A település Aszalói Hírmondó néven megjelenő lappal rendelkezik. A kiadvány beszámol a
település közösségi életéről, tudósít a kiemelt történésekről, tájékoztatót ad a települést érintő
eseményekről, programokról. Minden kiadványban ismertjük a képviselőtestület által hozott
döntéseket. Az újság megjelentetésének költségeit az önkormányzat fedezi, és az újság minden, a
településen található lakott házhoz, továbbá a vállalkozások és az intézmények felé is eljut.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Településünkön a közösségi együttélés jól működik, etnikai konfliktusok nem fordulnak elő. A
megfelelő társadalmi viszonyok megteremtését és fenntartását kell, hogy szolgálják a különböző
rendezvények és közösségi programok.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az élet hozta nehézségek, a munkanélküliség, sok olyan problémát hozott felszínre, amelyre
megoldást kell találni. A szociálisan rászoruló személyek a Szikszói Kistérségi Többcélú
Társuláson keresztül segélycsomagokat kapnak a településen, valamint 2014. óta minden háztartás
karácsonyi csomagot kap az önkormányzattól.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön Roma Nemzetiségi önkormányzat működik. Az elnök minden lehetőséget
kihasznál annak érdekében, hogy az arra rászorulókat segítse.
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Rendszeresen támogatja az iskolásokat iskolakezdéskor füzetcsomaggal, decemberben pedig az
iskolások és óvodások részére Mikuláscsomagot oszt, erejéhez mérten anyagi támogatást nyújt
egy-egy óvodai kiránduláshoz.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásainak eleget téve az önkormányzat
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodást megkötötte. Aszaló
Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között jó kapcsolat alakult ki,
segítve ezzel egymás munkáját.

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

fejlesztési lehetőségek

A településen található szegregátum.

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal.
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény elsődleges
célja, hogy alapvető szabályokat állapítson meg, melynek alapján az állam, a helyi
önkormányzatok, és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, meghatározott
ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és
érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről, és megszüntetéséről egyaránt.
Az aszalói szociális ellátórendszer keretein belül az e témában érintett és dolgozószakemberek
(védőnő, háziorvos, családsegítő, gyámhatósági munkatárs, rendőrségi megb.) egy működő
közösséget alkotva próbálnak mindent megtenni azért, hogy a gyermekek esélyegyenlősége az
egyenlő bánásmód szerint megfelelően működjön.
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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A védelembe vett és a veszélyeztetett kiskorúak száma 2012. évtől eltérően, 2013-2017 évig azonos
számot mutat, tendenciát tekintve közel azonos, így az ellátórendszernek hasonló problémákat kell
megoldania.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2012-2016. évig folyamatosan
csökken, 2016 és 2017 években közel azonos számú, ennek oka, hogy a szülők elhelyezkednek a
munka világában, így magasabb jövedelemre tesznek szert, amely alapján már nem jogosultak a
támogatásra.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A gyermekek jogán járó helyi juttatások tükrében sajnos nem áll rendelkezésünkre adat a vizsgált
időszakban. Az önkormányzat képviselő-testülete nem alkotott az adott ellátásokra vonatkozó
helyi rendeletet.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Iskolánk tanulóinak szülei közül sokan kapnak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, ezért a
törvény erejénél fogva ingyenes étkeztetésben részesülnek.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Településünkön nincsenek külföldi állampolgárságú gyermekek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen élnek szegregátumban gyermekek. (ld. a 3.5. pontban).

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
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Az egy védőnőre jutó gyermekek száma folyamatos emelkedést mutat, ez indokolta a Képviselőtestület döntését arra vonatkozólag, hogy 2019. január 1. napjától két védőnői körzetet
működtessen Aszaló településen.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Önálló gyermekorvos a településen nincs. Az ellátást felnőtt orvos végzi vállalkozás formában.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
A gyermekorvosi ellátással kapcsolatban nem rendelkezünk adattal.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves gyermekek speciális ellátási igényeit a település csak részben tudja biztosítani, mivel
jelenleg Aszalón csak óvoda működik.
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Településünkön jelenleg nem működik bölcsőde.
4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
Településünkön jelenleg nem működik bölcsőde.

A településen az óvodai ellátottság jó, az óvodai álláshelyek részben betöltöttek, a hiányzó létszám
két fő, sajnos a szakképzett óvodapedagógusból hiány van, ez országos probléma, sok álláshely
van szabadon, elmondható, hogy szinte az óvónők válogathatnak.
d) gyermekjóléti alapellátás
Az önkormányzatok kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi
ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó
eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a
prevenciót, elősegítve ezzel a törvény alapelveinek és céljainak megvalósulását.
A Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában S z i k s z ó n biztosítottak a
gyermekjóléti alapellátások.
e) gyermekvédelem
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami
és önkormányzati feladat.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen az alábbi formákban biztosított a sportprogramokhoz való hozzáférés:
A falu óvodájában a nevelés folyamatában arányos hangsúlyt kap az életkori sajátosságokhoz
igazodó testnevelés, a tudatosan irányított játékos mozgás tanulása. A testnevelési foglalkozásokat
rendszeresen megtartják. Az óvoda napirendjének szerves része a mindennapi frissítő torna,
melynek anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, gimnasztikai gyakorlatokkal kiegészítve. A
foglalkozásokon fejlesztik a gyermekek akarati tulajdonságait, mint fegyelmezettség, önfegyelem
és kitartás. Rendszeresek a természetben, szabad levegőn tett kirándulások, melyek sok-sok
ismerettel gazdagítják a gyermekeket, kellemes élményt nyújtanak, és jó lehetőséget biztosítanak
az egészséges életmódra.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Aszaló községben a szünidei gyermekétkeztetés biztosított. A törvény által meghatározottak
szerint ingyenes tankönyvtámogatásban részesülnek a tanulók.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nincs hátrányos megkülönböztetés a településünkön.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Az Óvodában minden esetben tájékoztatják a gyermekek szülőit az ingyenes étkezési
lehetőségekről, valamint az óvodáztatási támogatásról.
Az okok a tanulók esélyegyenlőtlenségét növelik. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős az
osztályfőnökökkel együtt a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére igyekszik megtalálni – a
szűkös lehetőségek ellenére is - a felzárkóztatás, segítés módját, mellyel enyhül a tanuló szociális
hátránya.
Községünkben pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül nem valósul meg.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
49

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

A 3-6 éves korú gyermekek száma 2012-2017 években közel azonos volt. 2015 évtől óvodánkban
három csoport került kialakításra, így a férőhelyek száma 55-ről 75-re nőtt. Ezt az indokolta, hogy
a nők vissza kívánnak helyezkedni a munka világába, kihasználva az óvoda adta lehetőséget.
Gyógypedagógiai csoport nincs, mert integrált nevelést folytatnak.
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A napközisek száma emelkedett, mert az iskolában kötelező lett a napközi igénybe vétele.
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A 2013/2014 tanévtől megszűnt az iskolában a szegregált oktatás, nincs gyógypedagógiai oktatás.
Az SNI-s gyermekeket integráltan oktatják.
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A 8. évfolyamot befejezettek száma a nappali oktatásban hullámzó adatokat mutat.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Aszalón a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat az iskola pedagógusai látják el.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nincs hátrányos megkülönböztetés a településünkön.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Az általános iskolában a tanulók eredményességének egyik mutatószáma a versenyeken való
részvételek, illetve annak eredményei. Gyerekeink megállják a helyüket a városi iskolákban is.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az Óvodában minden esetben tájékoztatják a gyermekek szülőit az ingyenes étkezési
lehetőségekről, valamint az óvodáztatási támogatásról.
Az okok a tanulók esélyegyenlőtlenségét növelik. Az osztályfőnökök a szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók részére igyekszenek megtalálni – a szűkös lehetőségek ellenére is - a
felzárkóztatás, segítés módját, mellyel enyhül a tanuló szociális hátránya.
Pozitív diszkriminációban hátránykompenzáló juttatásokba, szolgáltatásokban nem részesül senki.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Bölcsőde hiánya

fejlesztési lehetőségek
Új bölcsőde kialakítása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek közötti egyenlőség azt jelenti, hogy mindkét nem egyenlő mértékben van jelen hatalom,
részvétel és láthatóság szempontjából a közélet és magánélet minden szférájában. Amikor a nemek
közötti egyenlőségről van szó, azt nem a nemek közötti különbözőség, hanem sokkal inkább a
nemek közötti egyenlőtlenség ellentéteként kell látni. Célja az, hogy elősegítse a nők és férfiak
teljes részvételét a társadalomban. Nők és férfiak társadalmi egyenlősége elsősorban azonos
jogokra vonatkozik az élet minden területén. A diszkrimináció tilalma azt jelenti, hogy neme
alapján senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés. Ma az egyenlőség helyett egyre inkább az
egyenlő jogok, esélyek és bánásmód kifejezéseket használják: rendelkezzen a két nem egyenlő
lehetőségekkel a társadalmi és a magánéletben, a munkavállalás területén, a képzésben való
részvételben, az előmenetelben, a politikai döntéshozatalban, a gyereknevelésben, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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A munkavállalási korúak száma azt mutatja, hogy a férfiak száma magasabb a nőkénél. A
foglalkoztatottak számáról sajnos nincs adat. A munkanélküliek száma a nők és férfiak körében
közel azonos.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Önkormányzatunk a Start munkaprogramokban tudja leginkább segíteni a nők elhelyezkedését. A
Start munkaprogramokban részt vevők nagy számban nők.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A női munkavállalók körében szintén magas az alapfokú végzettséggel rendelkezők száma.
Ugyancsak jelentős azon női álláskeresők száma, akik rendelkeznek ugyan szakiskolai
végzettséggel, azonban azok jellege olyan, amely miatt a végzettségen nem tudják megfelelően
hasznosítani a munkaerőpiacon (vagy mert a képzettségre nincs kereslet a településen, vagy éppen
a fordítottja, túlkínálat van belőle).
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés
feltételeinek vizsgálata.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően –
különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy
házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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2012-2018 évig egy védőnői körzet volt Aszalón, így a 0-3 éves korú gyermekek mind ugyanazon
védőnő gondozásában álltak, azonban a Képviselő-testület 2019. január 1-étől két védőnői körzet
kialakításáról döntött, ezt indokolta az egyre magasabb gyermeklétszám, így az ellátás magasabb
színvonalú lesz.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A tapasztalatok szerint a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még
felderítetlen, az erőszak jelentős része a családban marad, ilyen eset azonban településünkön nem
történt.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs. Évekre visszamenőleg ilyen
jellegű probléma sem merült fel a településen.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Településünkön a nők helyi közéletben betöltött szerepe igen erősnek mondható. Az
önkormányzat jegyzője nő. Az önkormányzat munkatársainak többsége a női nem köréből
kerültek ki. Ezen túlmenően az önkormányzat által fenntartott óvoda dolgozói, az iskola
igazgatója, a nyugdíjasklub vezetője, az orvos szintén nő.
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Az a régi beidegződés, miszerint a nőnek a konyhában a helye, napjainkban egyre kevésbé
megvalósítható, ma már a nők is rá vannak kényszerítve arra, hogy dogozzanak. A család és a
karrier összeegyeztetése nem könnyű. A nők nehezebb helyzetben vannak, mint a férfiak, mert a
munka mellett ott van a család és a háztartás is. Ahhoz, hogy mindkét helyen megállják a helyüket
jó szervezőkészségre, hatalmas kitartásra és elszántságra van szükségük.
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sok gyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint az 50 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma,
amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni.

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

fejlesztési lehetőségek

alacsony iskolai végzettség

képzések szervezése
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben
világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. Az öregek aránya a Föld teljes népességét
figyelembe véve 2000-ben 10 % volt, 2050-ben 25 % körül várható, míg ez az arány Európában 3637 %-os mértéket mutat. Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat
Magyarországon is jellemző. Folyamatosan, az utóbbi években pedig gyorsuló ütemben csökkent a
14 éves és ennél fiatalabb korcsoportok aránya és emelkedett az idősebb aktív korúaké, de még
inkább a 60 éven felülieké. Ezen arányok a születések és halálozások trendjeiből erednek, a
vándorlások szerepe eddig nem volt meghatározó. Míg a demográfiai öregedés, a korstruktúra
romlása a maga átütő társadalmi hatásaival kedvezőtlen folyamatot jelenthet, az életkor
meghosszabbodása nagyon is pozitív jelenség. A társadalmi szolidaritás megkívánja, hogy a fiatal
generációk fokozott gondot fordítsanak a teljes népesség immár egyötödét kitevő, a munkából
lassan kiöregedő, vagy már kiöregedett népesség életkörülményeire, életminőségére. Az
életkörülményeket - így az időskorúakét is - általában a lakáshelyzettel, a jövedelemmel és a
fogyasztás szerkezetével, színvonalával lehet jellemezni, figyelemmel a háztartások szerkezetére.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
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A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és járadékban járandóságban részesülő nők száma magasabb
a férfiakénál, hiszen az össznépességben is a nők vannak többen.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az intézmények, vállalatok ritkán alkalmaznak időseket, hiszen magasabb bért és addicionális
költséget jelentenek számukra. Egy tanulmány szerint a két legerősebb érv, amit az 50 év feletti
munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmaznak: az idegen nyelvtudás és a megfelelő
számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor számos érv szól az alkalmazásuk mellett is: a
munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist halmoztak fel és jóval pontosabbak és
megbízhatóbbak a fiataloknál (nem fognak más munkát keresni, megbecsülik a feladatokat),
kevésbé kritikusak a felső vezetéssel és a vállalat működésével szemben és erős elkötelezettséget
mutatnak a munkahelyük iránt. Emellett pedig részmunkaidőben, vagy akár kiszervezéssel is
hajlandók dolgozni.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A rendszerváltozás első évtizedében jelentősen lecsökkent a gazdaságilag aktív népesség aránya és
óriásira növekedett a munkanélküliség, mely elsősorban a fiatalabb, gyermekeket eltartó rétegeket
érintette. Az 1990-es évek elején a munkahelyek számának visszaesésével a nyugdíjas korúak,
vagy nyugdíj előtt állók elhelyezkedési esélyei csökkentek a legjelentősebben. 1990-hez
viszonyítva nőtt a 60 éven aluli inaktív keresők aránya és hasonló mértékben emelkedett a 60 éven
felüli idős, inaktív keresők aránya az amúgy egyre csökkenő számú népességen belül.
A munkanélküliségi ráta településünkön magas, ezen magas érték mellett az idősebb korúak
munkába állása még inkább megnehezített, hiszen a fiatalok is nehezen találnak munkahelyet.
A kirekesztődés és az információhoz való hozzáférés elérhetősége fontos ezen csoport számára,
hiszen társadalmi felzárkóztatást célozzák.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Tapasztalataink szerint az egészséges nyugdíjasok szívesen végeznének valamilyen
jövedelemkiegészítő tevékenységét (egyrészt, hogy jövedelmi viszonyaikon javítsanak, másrészt,
hogy az elszigeteltségük csökkenjen), azonban erre gyakorlatilag semmilyen esélyük sincs, a térség
igen kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt.
Többen kiveszik részüket az unokák nevelésében, támogatást nyújtva ezzel a fiataloknak.
Megfigyelhető, hogy hasznosan szeretnék elfoglalni magukat, részt vesznek a fejlődésben, többen
közülük részt vesznek a már többször szervezett számítógépes tanfolyamokon. Nyugdíjas klubba
járnak, énekléssel, vagy a férfiak kártya partikkal, olvasással, tv nézéssel ütik el az időt.
Településünkön a nyugdíjasok foglalkoztatására nincs lehetőség.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A munkanélküliek száma változó tendenciát mutat, kevés eltéréssel. Nincs a településen hátrányos
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és
helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
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Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémák
megoldásában.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Házi segítségnyújtás
keretében főként idős emberekről, fogyatékos személyekről, valamint azokról az egészségi
állapotuk miatt rászoruló személyekről gondoskodnak, akik a rehabilitációt követően a saját
lakókörnyezetbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük
fenntartásához.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítják:
 az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani és
 nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában, fogyatékossági
támogatásban részesülők, vagy
 egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülnek, vagy
 azok a személyek, akiknek az étkeztetését egészségi állapotuk indokolja.
Az ellátás történhet az étel lakásra szállítással.
Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára diétás
étkeztetés biztosított.
A szociális gondozók szabadidős programokat szerveznek, szükség szerint megszervezik az
egészségügyi alapellátáshoz jutást (orvoshoz kísérés, felvilágosító előadások szervezése, mentális
gondozás), segítenek hivatalos ügyek intézésében.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
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A táblázatból megállapítható, hogy a 65 év feletti lakosság létszáma emelkedik, mivel az évente
ingyenesen megszervezett szűrővizsgálatokon való részvétel a község minden lakója számára
biztosított.

Az időskorúak járadékával kapcsolatban hiányos adatokkal rendelkezünk.
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az aszalói idősek a nyugdíjasklubon keresztül részt vesznek közös kirándulásokon, kulturális
rendezvényeken, nótaesteken.
Az önkormányzat képviselő-testülete támogatja az idősek programokon történő részvételét,
bekapcsolódásukat a közéletbe.

A településen működik Könyvtár, ez segíti a művelődést, a lakosság részéről van rá igény.
c) idősek informatikai jártassága
Az elszigetelődés problematikáját jelentősen enyhítené, ha az idősek informatikai jártassága
növekedne. Pedig az internet használata segíthetne az időskorúaknak az elszigeteltség
megszüntetésében, saját családjuk fiatal(abb) tagjaival való kapcsolattartásban, valamint abban,
hogy lépést tartsanak a változásokkal.
Településünkön az idős korosztály informatikai jártassága nem kielégítő.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Alapvető igény ebben az életkorban a lehető legjobb egészségi állapot megtartása, elérése. Ennek
érdekében a közös hivatalt ellátó önkormányzatok segítségével a helyi orvosok, egészségügyi
ismeretekkel rendelkező személyek segítik a lakosságot.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

utazás nehézsége

utazás biztosítása önkormányzati gépjárművel
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülő nők száma magasabb
a férfiakénál, mivel a lakosságszám is ilyen arányt mutat.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nem rendelkezünk adattal.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre
olyan mérhető statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők
lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről.
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A csoport esélyegyenlőségének megteremtése érdekében a jövőben szükségesnek látjuk egy olyan
átfogó felmérés elvégzése, amelyből kitűnik a településen fogyatékossággal élő személyek száma,
jellemzői, problémái.
Ezt követően feladatunk olyan környezet működtetése, hogy a fogyatékossággal élő személyek is
egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi élet valamennyi területén.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk a foglalkoztatás területén.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Nincsenek a fogyatékosok számára önálló életvitelt támogató helyi intézmények. Szükség esetén
biztosított a községben a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül a házi
segítségnyújtás.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat
bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott. Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a
tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan
természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez
kötöttek.
Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten segíti ezen személyek életének megkönnyítését,
együttműködve az érintett személyek igényeinek megfelelően.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos
épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel
kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre.
A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a
közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos
személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A
kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor
lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítettek. A hatályos jogszabályoknak
megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. Az
akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk
a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Általában a szabadban kerülnek megrendezésre a programok, így mindenki számára biztosított.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Településünkön minden munkahely akadálymentesített.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Közterületek, parkok fizikális akadálymentesítése megoldott, de a jövőben az önkormányzat
törekszik arra, hogy minél nagyobb ilyen jellegű közterület fizikai akadálymentesített legyen.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Aszalón fogyatékosok nappali intézménye nincsen.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Településünkön pozitív diszkrimináció, hátránykompenzáló juttatások nincsenek.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

önkormányzati ellátás hiánya

18. évet betöltött hozzátartozót ápoló
személyeknek települési támogatás nyújtása
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A helyi és a kis település lévén, a környező települések szervezetei folyamatosan gyarapodnak,
tevékenységüket bővítik annak érdekében, hogy ezen települések élhetőbben legyenek,
csökkenjen az elvándorlás és az öregedési index. Ezért van szükség arra, hogy olyan
rendezvények kerüljenek megrendezésre, melynek látogatottsága révén ismeretekben
gazdagodhatnak a lakosok és az ide látogatók, valamint megismerjék ezen települések nyújtotta
lehetőségeket. Az igények felmérése az alap, melyhez hozzáadódik a közös munka, ezáltal a
szervezők, megvalósítók is élvezhetik „munkájukat” és annak gyümölcsét is.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Helyben működő egyház: Római Katolikus és Református Egyház
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Településünk tagja a Szikszói Kistérségi Társulásnak. A társulásban résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei a következő főbb feladatokat látják el: szociális és gyermekjóléti alapellátás,
egészségügyi ügyeleti alapellátás.
A partnerség kialakításával célunk a település lakosságának érdekeit szem előtt tartva, az
elszigetelődés megakadályozása, a munkahelyteremtés és a munkába való visszatérés esélyeinek
növelése, a rehabilitáció és közösségi élet erősítése, a közös felelősségvállalás hangsúlyozása,
szociális és a családsegítő tevékenység.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Az Aszalói Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás
alapján évente 2-szer rendezvényt szervez a község lakói részére.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az Őszi Alkony Idősek Klubja 15 évvel ezelőtt indult. 33 fővel, tagjai mára csökkentek, de még
mindig sikeresen működik.
Aszalói Sport Egyesület: 1949-ben jött létre. Célja: a Község fiatal lakosságának a sportra való
nevelése, és szórakoztatása.
Aszalói Község Lakosságáért Alapítvány 2001-ben jött létre. Célja: Az aszalói lakosok
életkörülményeinek javítása

69

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nemcsak az önkormányzat számára fontos az élhető település, hanem helyi, közeli
vállalkozásoké, ezért együttműködve dolgozunk azon, hogy az esélyegyenlőséget minden
területen biztosítani tudjuk.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a helyi intézményekben dolgozó vezetők, a szociális
és egészségügyi területen munkálkodó kollégák.
A tervezet az önkormányzat honlapján, www.aszalo.hu közzétételre kerül, így a község lakossága
is véleményt alkothat róla. Honlapunkon az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program
megtalálható lesz, így az arra érdeklődők megismerhetik az esélyegyenlőségi folyamatokat, illetve
ellenőrizhetik azok megvalósítását.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

A negyedévente megjelenő újsággal lehetőség nyílik a lakosság tájékoztatására és bármilyen
észrevételüket az önkormányzat felé írásban jelezhetik.
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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

Romák
és/vagy
A településen található szegregátum.
mélyszegénységben élők

Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal.

Gyermekek

Bölcsőde hiánya.

Új bölcsőde kialakítása.

Idősek

Utazás nehézsége.

Utazás
biztosítása
gépjárművel.

Nők

Alacsony iskolai végzettség.

Képzések szervezése.

Fogyatékkal
élők

Önkormányzati ellátás hiánya.

18. évet betöltött hozzátartozót ápoló
személyeknek települési támogatás
nyújtása.

önkormányzati

A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
Célcsoport
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Partnerek: helyi humán szolgáltatók,
Romák
oktatók, Szociális és Gyermekvédelmi
és/vagy
Szegregált élethelyzetek felszámolása Főigazgatóság és a Régió Fejlesztéséért
mélyszegény- Aszaló Községben
Alapítvány.
ségben élők
Felelősök:
szociális
munkások,
polgármester.
Partnerek: szakmai tartalmat kidolgozó
Új
bölcsőde
kialakítása
Aszaló
Gyermekek
szakemberek, tervezők.
Községben
Felelősök: polgármester.
Partnerek: az önkormányzat alkalmazásban
Utazás
biztosítása
önkormányzati
Idősek
álló dolgozók.
gépjárművel.
Felelősök: polgármester.
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Nők

Egész életen át tartó tanulás biztosítása Partnerek: képzési intézmények, oktatók.
Aszalón
Felelősök: polgármester.

Fogyatékkal
élők

18. évet betöltött hozzátartozót ápoló
Partnerek: önkormányzat dolgozói.
személyeknek települési támogatás
Felelősök: képviselő-testület, polgármester.
nyújtása.

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák származása nem számít, és olyan esélyekkel
indulhatnak el a boldogulás útján, mint bármelyikünk.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők a község közösségére mindig számíthatnak, és
közösen megteremthető a kilábalás útja.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek itthon tartását, hogy megmerítkezzenek a világban,
tanuljanak, szerezzenek tapasztalatot, majd térjenek haza hozzánk.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, mert, ahogy ők, úgy mi és unokáink is szeretnénk
méltóságban megöregedni, és megélni e kor szépségeit egyaránt.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy egyszerre tudjanak kiteljesedni és fejlődni a
munkahelyükön és a családban. Ne kelljen választaniuk szerepeik közül, és bárhogy is döntenek,
legyen elégedettek életükkel.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esetében arra, hogy minél többször feledhessék el,
hogy ők nem egészen úgy tudnak dolgozni, teljesíteni és élni, mint az egészségesek.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Szegregált élethelyzetek felszámolása Aszaló Községben

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A településen található szegregátum.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

EFOP-1.6.2-16
A beavatkozás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben
élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és
integrációjának segítése.
Rövidtávú célok: a projekt keretében a bevont célcsoporttagok 100%-val
megkötik az együttműködési megállapodást.
Középtávú célok: A projekt keretében a bevont célcsoporttagok legalább
70%-ának képzésbe vonása megtörténik, valamint a bevont
célcsoporttagok legalább 20%-a részesül egészségügyi szűrésben.
Hosszútávú célok: A projekt fizikai befejezése. Az egyéni fejlesztési terv
kezdetétől számított 3 éven belül legalább 3 hónapot folyamatosan
foglalkoztatásban töltő személyek.
Az
EFOP-2.4.1-16
a
szegregált
élethelyzetek
felszámolását,
infrastrukturális feltételeit célozza.
Rövid- és középtávú célok: A Csillag szolgáltató pont és Csillag
szolgáltatóház átadása.
Hosszútávú célok: Az ingatlan lakhatási engedélyének megadására
vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása.
EFOP-1.6.2-16
Stratégiánk a cél elérésére a kisközösségek és szakmai szervezetek
partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással
kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a kialakult
társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek.
EFOP-2.4.1-16
Aszaló Község Önkormányzata a projekt tervezésekor felmérte a
szegregátumokban élők lakhatási körülményeit, majd az eredményeket
összegezve 6 új lakás építését tűzte ki elsődleges célul. Az EFOP-1.6.2
fejlesztéssel összhangban az egyéni fejlesztési tervvel érintett személyek
közül 32 fő számára biztosít korszerű, komfortos lakást, hogy a szegregált
élethelyzetek felszámolása komplex programban megkezdett társadalmi
fölzárkózás infrastrukturális feltételeit biztosítsa.
EFOP-1.6.2-16
A közvetlen célcsoportot a szegregátumban élő 16-54 éves hátrányos
helyzetű személyek 80%-a (103 fő) és családjaik alkotják, akikre egyéni
fejlesztési terv és családi fejlesztési terv készül a projekt során.
Felelős: szociális munkások.
EFOP-2.4.1-16
Részt vevők: a kivitelezést végzők.
Felelős: polgármester.
EFOP-1.6.2-16
Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók
együttműködésének
megerősítése
a
konzorciumi
partnerek,
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Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és

együttműködő partnerek és egyéb helyi szereplők bevonásával. Kora
gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás a helyi
intézményekkel együttműködve; minél több gyermek esetében az óvodai
nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán,
illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés,
oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése. Egészségügyi
szolgáltatások
elérésének
javítása
egészségügyi
szűrések
megszervezésével, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és
szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének
lehetővé tétele. Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés a bevonandó
aktív korú (16–54 éves) lakosság esetében az alábbi képzések
megvalósításával • Textiltermék-összeállító • Betanított kőműves •
Digitális írástudás • Pénzügyi tudatosság - Család - háztartás gazdálkodás • Munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning.
A projektet megvalósító konzorciumot Aszaló Község Önkormányzata
vezeti, további tagok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a
Régió Fejlesztéséért Alapítvány. A projektben tervezett tevékenységek a
konzorciumi partnerek és a projektbe bevonni kívánt együttműködő
partnerek és a célcsoport képviselőinek részvételével történt,
műhelymunkákon keresztül a közösségi tervezés módszertanával.
EFOP-2.4.1-16
A Közösségi Beavatkozási Tervet ás a település Lakhatási Beavatkozási
Tervét készítők.
EFOP-1.6.2-16
- 2018.12.31.
A projekt megkezdésétől számított 12 hónapon belül a projekt keretében a
bevont célcsoporttagok 100%-val megkötik az együttműködési
megállapodást.
EFOP-2.4.1-16
- 2019.02.28.
A Csillag szolgáltató pont és Csillag szolgáltatóház átadása.
- Megvalósítás: 2020.04.30.
Az ingatlan lakhatási engedélyének megadására vonatkozó engedély
iránti kérelem benyújtása a projekt fizikai befejezésének időpontjáig.
- Fenntartás: 2023. november
EFOP-1.6.2-16
- 2020.06.30.
A projekt keretében a bevont célcsoporttagok legalább 70%-ának képzésbe
vonása megtörténik, valamint a bevont célcsoporttagok legalább 20%-a
részesül egészségügyi szűrésben.
- Megvalósítás: 2021.01.01.
A projekt fizikai befejezése megtörténik.
- Fenntartás: 2023. november
Az EFOP-1.6.2-16 program eredményeként képzésben részt vevő
személyek aránya eléri a bevont aktív korú célcsoporttagok (103 fő) 75%át, azaz 78 főt. A program eredményeként a képzést eredményesen
elvégző személyek, aránya eléri a képzésben résztvevő személyek 60%-át,
azaz a 47 főt. A program keretében egészségügyi szűrés, szakellátásban
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hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Szükséges
erőforrások

részesült személyek, célcsoporttagok aránya eléri a közvetlen
célcsoporttagok 30%-át. A programba bevont aktív korúakhoz (16-54
éves) viszonyítva, legalább 3 hónapig foglalkoztatottként, vagy más
formában jövedelemhez jutók aránya a projekt befejezéséig eléri a bevont
célcsoporttagok minimum 15%-át, azaz a 15 főt.
Eredmény megnevezése: Az egyéni fejlesztési terv kezdetétől számított 3
éven belül legalább 3 hónapot folyamatosan foglalkoztatásban töltő
személyek Eredmény leírása: A programba bevont aktív korúakhoz (16-54
éves) viszonyítva, az egyéni fejlesztési terv kezdetétől számított 3 éven
belül legalább 3 hónapig foglalkoztatottként, közfoglalkoztatottként,
önfoglalkoztatóként, vállalkozóként, őstermelőként vagy más formában
munkajövedelemhez jutók aránya.
EFOP-2.4.1-16
A projekt zárására a pályázó 6 db korszerű lakásban helyezheti el a
leginkább rászoruló szegény családokat. A településen kialakításra kerül 2
szolgáltatóház (szegregátumonként 1-1), melyek a szegregátumban élők
és a település többi lakosa számára nyújt különböző szolgáltatásokat. . A
projekt legfontosabb számszerűsíthető eredményei: - 1 db Lakhatási
Beavatkozási Terv - 1 db megvásárolt ingatlan - 6 db új építésű lakás - 2
db szolgáltatópont létrehozása -32 fő egyéni fejlesztési tervvel rendelkező
célcsoporttag bevonása a projektbe.
EFOP-1.6.2-16
Kockázat: A célcsoport megfelelő létszámban történő bevonása a
programba.
A kockázatok csökkentésének eszközei: A helyi szükségleteket egy 101
kérdésből álló, részletes kérdőív és mélyinterjúk segítségével mértük fel, a
bevonni kívánt családokat megkeresve – kiindulási alapot képezve ezáltal
a későbbi egyéni fejlesztési terveknek és a tevékenységeknek.
EFOP-2.4.1-16
Kockázat: határidőben elkészülő kivitelezés.
A kockázatok csökkentésének eszközei: A pályázattal kapcsolatos
naprakész ügyintézés.
EFOP-1.6.2-16 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ESZA) és EFOP-2.4.1-16 - Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ERFA) pályázati támogatás.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

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

Új bölcsőde kialakítása Aszaló Községben
Bölcsőde hiánya.
A település saját erőből nem tud bölcsődét kialakítani. 3 éven aluli
gyermekek részére nincs biztosítva semmilyen ellátási forma a
településen.
A cél az, hogy a településen egy olyan korszerű, modern, a törvényi
előírásoknak megfelelő bölcsőde létesüljön, amely intézmény biztosítja a
helyben élő kisgyermekes szülők 0-3 éves korú gyermekeinek színvonalas
ellátását, jelentősen hozzájárulva ezzel a település népesség megtartó
erejének növeléséhez.
Specifikus céljaink: - a kisgyermekek szakszerű ellátása, mely elősegíti az
egészséges testi, szellemi, érzelmi fejlődésüket; - az egyéni bánásmód
elvének biztosítása, a kisgyermek egyéni igényeinek, szükségleteinek,
képességeinek figyelembe vétele.
Rövid- és középtávú cél: Építés megkezdése.
Hosszú távú cél: A projekt fizikai zárása.
A tervezett bölcsőde kapacitása, 2 csoportszobában, összesen 24 fő.
Az új épület főbb jellemzői: Az építésre a régi, használaton kívüli
általános iskola épülete, a meglévő iskolaépület felhasználásával. A
bölcsődei csoportszobák, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, közösségi
terek és irodák a régi épület átalakításával kialakíthatóak. A bölcsődében
egy melegítőkonyha is helyet kap. A csoportszobákhoz közvetlenül
kapcsolódik átadó, fürösztő, elkülönítő és egy játék- ágynemű raktár. A
csoportszobákhoz fedett terasz lett tervezve. A bölcsőde megfelelően
kialakított udvarrésszel rendelkezik. Az udvaron kialakított szabadtéri
játszóudvar a mozgáskultúrát, az egészséges életmódot hivatott szolgálni.
Résztvevők: gyermekek 0-3 korosztály.
Felelős: polgármester.
Szakemberek: a szakmai tartalom (pl.: tervrajzok, műszaki leírások,
káresemények, tanulmányterv, stb.) összeállítani.
Tervezők kidolgozták a műszaki megoldásokat.
- Megvalósítás: 2019.12.31.
A projekt fizikai zárása megtörténik. A megvalósult létesítmények
üzembe helyezési hatósági eljárása elindításra kerül. A kommunikációs
szakértő, valamint a kisgyermekellátás területén jártas szakember a
befejezi tevékenységét.
- Fenntartás: 2023. november
Megfelelő bölcsődei funkció ellátására alkalmas épület biztosítása,
valamint az új, korszerű épületben olyan intézmény létrehozása,
fejlesztése, mely alkalmas a gyermekközpontú nevelés színvonalas
megvalósítására. Az általános és a specifikus célok elérésére. A projekt
keretében épített bölcsőde első lenne a településen.
A 24 fős bölcsődei férőhely feltölthető adott esetben akár további bővítést
is igényelhet.
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Kockázat: A 24 fős gyermeklétszám biztosítása.
A kockázatok csökkentésének eszközei: A célcsoportot egy igényfelmérés
keretében megkérdeztük jelen projekt szükségességéről, az igényfelmérés
eredménye jelen pályázat. A tervezett 24 fős bölcsődei férőhely stabilan
feltölthető az igényfelmérés és a demográfiai tendenciák alapján.
TOP-1.4.1-16-BO1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével pályázati támogatás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Utazás biztosítása önkormányzati gépjárművel.
Utazás nehézsége.
Az idősek részére utazás biztosítása önkormányzati gépjárművel,
szűrővizsgálatokra, és az Arany Évek Idősek Klubjának fellépéseire,
kirándulásaira.
Rövidtávú célok: Idősek tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének
lehetőségéről, annak előzetes bejelentéséről.
Középtávú- és hosszútávú célok: Az idősek részére a szolgáltatás
folyamatos biztosítása.
Az idősek részére biztosítja az önkormányzat, hogy
- szűrővizsgálatokra szállítás önkormányzati gépjárművel
- Az Arany Évek Idősek Klubja fellépéseire, és kirándulásaira utazás
biztosítása.

Résztvevők és
felelős

Részt vevők: idősek, gépkocsivezető.
Felelős: polgármester.

Partnerek

Az önkormányzat alkalmazásban álló dolgozók.

Határidő(k)
pontokba szedve

- 2023. november
Az idősek részére a szolgáltatás folyamatos biztosítása.

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

Az egyedül élő vagy utazásában nehézségbe ütköző lakosok támogatása,
akik akár anyagi okok miatt, mozgáskorlátozottság, vagy egyéb
egészségügyi probléma miatt nem tudják utazásukat tömegközlekedéssel
megoldani, az önkormányzat előzetes bejelentés esetén, ingyenesen
gépjárművet biztosít. Az Arany Évek Idősek Klubja részére is megoldja az
utazást fellépéseikre, vagy kirándulásaikra. Sokat segítve ezzel a
szolgáltatással az időseknek. Az önkormányzatnak a költségvetésében el
kell különítenie a szolgáltatásra fordítandó összeget.
Kockázatok: Az időseknek előre kell jelezniük igényüket, hogy a
szolgáltatást meg tudja szervezni az önkormányzat.
A kockázatok csökkentésének eszközei: Tájékoztatni az időseket, hogy
idejében kelezzék az igényüket.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Az önkormányzat a szolgáltatást saját költségvetéséből biztosítja.
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Intézkedés címe:

Egész életen át tartó tanulás biztosítása Aszalón

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Alacsony iskolai végzettség.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és

A projekt során az egész életen át tartó tanulás szempontrendszeréhez,
valamint annak gyakorlati megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket
szerveztünk a település hátrányos helyzetű (kisebbségek, iskolai
oktatásból lemorzsolódottak, GYED/GYES-en lévők, és onnan visszatérők,
alacsony végzettségűek, képesítés nélküliek, pályakezdő munkanélküliek)
lakosai számára.
Rövid- és középtávú cél: Képzések meghirdetése.
Hosszú távú cél: A projekt zárása, tevékenységek megvalósítása.
16 tevékenységet terveztünk:
 három havi (népdal, digitalizációs, logikai) és
 három heti szakkört (kézműves, dráma, angol nyelvi),
 munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatot,
 két informatika tanfolyamot
 az
egészséges
életmódra
vonatkozóan
ismeretterjesztő
előadássorozatot,
 önvédelmi klubfoglalkozást,
 ételkészítési műhelyfoglalkozást,
 hon- és népismereti szabadegyetemet,
 néptáncos művészeti csoportot indítunk.
 e-learning foglalkozások keretében a résztvevők megismerhetik az
óvodai dajka, a raktáros és a mezőgazdasági munkás szakmákat.
 két
kompetenciafejlesztő
tábor
keretében
szociális
és
munkavállalói
tematikák
mentén
napjaink
társadalmi
viselkedésére, a kapcsolatokra, és munkaerőpiaci kihívásaira
kaphatnak megoldásokat és javaslatokat a táborban részt vevők.
Résztvevők: 105 fő, a település hátrányos helyzetű lakosai (kisebbségek,
iskolai oktatásból lemorzsolódottak, GYED/GYES-en lévők, és onnan
visszatérők, alacsony végzettségűek, képesítés nélküliek, pályakezdő
munkanélküliek) projektmenedzser, pénzügyi vezető.
Felelős: polgármester.
Képzési intézmények, oktatók.
- Megvalósítás: 2019.09.30.
A bevont célcsoport tagok száma a tervezett létszám 100 %-a lesz,
valamennyi tervezett tevékenység megvalósul.
- Fenntartás: 2023. november
A bevont személyek új ismeretekkel gazdagodnak, és az
egészségtudatosságuk is javul.
Jelenléti ív, hátrányos helyzet igazolására az ESZA kérdőív vagy önkéntes
nyilatkozat.
A projekt keretében megvalósított tevékenységek során a tanulási
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hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

programokban részt vevők száma. Egy személy részt vehet több tanulási
formában.
és programban, de projektenként egy bevont személynek számít.
A programban részt vevők által megszerzett ismeretek hasznosítása,
elhelyezkedés a munka világában.
Kockázatok: bevonható személyek létszámának biztosítása.
A kockázatok csökkentésének eszközei: képzések és foglalkozások
meghirdetése a helyen szokásos módon a bevonható lakosság részére.

Szükséges
erőforrások

EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
pályázati támogatás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

18. évet betöltött hozzátartozót ápoló személyeknek települési támogatás
nyújtása.
Önkormányzati ellátás hiánya.

A fogyatékkal élők támogatása, mivel korábban nem volt
önkormányzat által nyújtott ellátás.
Rövidtávú cél: Az ellátásra jogosultak felhívása kérelem benyújtására.
Középtávú cél: A támogatás megállapítása.
Hosszú távú cél: Az ellátás folyamatos biztosítása.

az

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A többször módosított szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet szerint a polgármester támogatásban részesíti
a) a 18. évet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását,
gondozását végző személyt,
b) aki a járási hivatal által megállapított ápolási díjban részesül, és az
arról
szóló
határozatot
kérelméhez
mellékeli,
annak
felülvizsgálatát, valamint megszűntetését köteles bejelenteni,
c) a támogatás összege havonta 2.000,- Ft, melyet a kérelem
benyújtását követő hónap első napjától folyósít az önkormányzat a
kérelmező bankszámlaszámára történő utalással.

Résztvevők és
felelős

Résztvevők: 18. évet betöltött hozzátartozót ápoló személyeknek.
Felelősök: képviselő-testület, polgármester.

Partnerek

Az önkormányzat dolgozói.

Határidő(k)
pontokba szedve

- 2023. november
A 18. évet betöltött hozzátartozót ápoló személyeknek a havi ellátás
folyamatos biztosítása.

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

A jogosultak támogatása havi rendszerességgel, a kifizetésekről átutalás
igazolása, a Magyar Államkincstár felé elszámolás.
A jogosultak részére az ellátás folyamatos biztosítása.

Kockázatok: A kockázatok csökkentésének eszközei: a támogatás meghirdetése a
helyen szokásos módon.
Normatív állami támogatás.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseib
en feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításának határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Szegregált
élethelyzetek
felszámolása
Aszaló
Községben

A
településen Szegregált
található
élethelyzetek
felszámolása
szegregátum.
komplex
programokkal.

A
szegregált
lakókörnyezetben,
mélyszegénység
ben
élő
hátrányos
helyzetű
emberek
társadalmi
felzárkózásának
és
integrációjának
segítése.
A
szegregált
élethelyzetek
felszámolását,
infrastrukturális
feltételeinek
megteremtése.

A kisközösségek szociális
és
szakmai munkások,
szervezetek
polgármester
partneri
együttműködése
ivel
zajló,
összehangolt és
folyamattámogatással
kísért fejlesztés
és rehabilitálás,
annak
érdekében, hogy
a
kialakult
társadalmi
egyenlőtlenségek
csökkenjenek.
A
szegregátumokban
élők
lakhatási
körülményeitnek
javítása, 6 új
lakás építése. 32
fő
számára
biztosít
korszerű,
komfortos
lakást.

Az EFOP-1.6.216
program
megvalósítás:
eredményeként
2020.04.30.
előírt arányokat
Fenntartás: 2023.
produkálja.
november
EFOP-2.4.1-16

EFOP-1.6.2-16 Szegregált
élethelyzetek
felszámolása
komplex
programokkal
EFOP-1.6.2-16
EFOP-2.4.1-16
(ESZA) és EFOPmegvalósítás:
6 db korszerű 2.4.1-16
2021.01.01.
lakásban
Szegregált
Fenntartás: 2023.
helyezheti el a élethelyzetek
november
leginkább
felszámolása
rászoruló
komplex
szegény
programokkal
családokat.
A (ERFA) pályázati
településen
támogatás.
kialakításra
kerül
2
szolgáltatóház
(szegregátumon
ként 1-1), melyek
a
szegregátumban
élők
és
a
település többi
lakosa számára
nyújt különböző
szolgáltatásokat.

A
programba
bevont
aktív
korúakhoz (1654
éves)
viszonyítva, az
egyéni fejlesztési
terv kezdetétől
számított 3 éven
belül legalább 3
hónapig
foglalkoztatottké
nt,
közfoglalkoztatottként,
önfoglalkoztatók
ént,
vállalkozóként,
őstermelőként
vagy
más
formában
munkajövedele
mhez
jutók
aránya.
A
korszerű
lakásban
elhelyezhettek
életminősége
javul a fentiek
alapján.

82

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Új
bölcsőde Bölcsőde hiánya.
kialakítása
Aszaló
Községben

Új
bölcsőde A cél az, hogy a
településen egy
kialakítása.
olyan korszerű,
modern,
a
törvényi
előírásoknak
megfelelő
bölcsőde
létesüljön, amely
intézmény
biztosítja
a
helyben
élő
kisgyermekes
szülők 0-3 éves
korú
gyermekeinek
színvonalas
ellátását,
jelentősen
hozzájárulva
ezzel a település
népesség
megtartó
erejének
növeléséhez.

A
tervezett polgármester
bölcsőde
kapacitása,
2
csoportszobában
, összesen 24 fő.
A
bölcsődei
csoportszobák,
kapcsolódó
kiszolgáló
helyiségek,
közösségi terek
és irodák a régi
épület
átalakításával
kialakíthatóak. A
bölcsődében egy
melegítőkonyha
is helyet kap. A
csoportszobákhoz közvetlenül
kapcsolódik
átadó, fürösztő,
elkülönítő és egy
játék- ágynemű
raktár.
A
csoportszobákhoz fedett terasz
lett tervezve. A
bölcsőde
megfelelően
kialakított
udvarrésszel
rendelkezik. Az
udvaron
kialakított
szabadtéri
játszóudvar
a
mozgáskultúrát,
az
egészséges
életmódot
hivatott
szolgálni.

Megvalósítás:
2019.12.31.
Fenntartás: 2023.
november

Megfelelő
bölcsődei
funkció
ellátására
alkalmas épület
biztosítása,
valamint az új,
korszerű
épületben olyan
intézmény
létrehozása,
fejlesztése, mely
alkalmas
a
gyermekközpontú
nevelés
színvonalas
megvalósítására.
Az általános és a
specifikus célok
elérésére.
A
projekt
keretében épített
bölcsőde
első
lenne
a
településen.

TOP-1.4.1-16BO1
A
foglalkoztatás és
az életminőség
javítása
családbarát,
munkába állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatáso
k fejlesztésével
pályázati
támogatás

A
24
fős
bölcsődei
férőhely
feltölthető adott
esetben
akár
további bővítést
is igényelhet.
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III. A nők esélyegyenlősége
1

Egész életen át Alacsony iskolai Képzések
tartó
tanulás végzettség.
szervezése.
biztosítása
Aszalón

A projekt során
az egész életen
át tartó tanulás
szempontrendsz
eréhez, valamint
annak gyakorlati
megvalósításához kapcsolódó
tevékenységeket
szerveztünk
a
település
hátrányos
helyzetű
(kisebbségek,
iskolai
oktatásból
lemorzsolódotta
k, GYED/GYESen lévők, és
onnan
visszatérők,
alacsony
végzettségűek,
képesítés
nélküliek,
pályakezdő
munkanélküliek)
lakosai számára.

16 tevékenység:
polgármester
-népdal, digitalizációs, logikaiés
kézműves,
dráma,
angol
nyelvi szakkör,
-munkaerő-piaci
kompetenciafejlesztő
foglalkozássorozat,
-informatika
tanfolyam,
-az
egészséges
életmódra vonatkozóan
ismeretterjesztő
előadássorozat,
-önvédelmi
klubfoglalkozás,
-ételkészítési
műhelyfoglalkozás,
-honés
népismereti
szabadegyete-m,
-néptáncos művészeti csoport,
-e-learning
óvodai
dajka,
raktáros
és
mezőgazdasági
munkás
szakmák,

Megvalósítás:
2019.09.30.
Fenntartás: 2023.
november

A
bevont
személyek
új
ismeretekkel
gazdagodnak, és
az
egészségtudatosságuk is
javul.
Jelenléti
ív,
hátrányos
helyzet
igazolására
az
ESZA
kérdőív
vagy önkéntes
nyilatkozat.
A
projekt
keretében
megvalósított
tevékenységek
során a tanulási
programokban
részt
vevők
száma.
Egy
személy
részt
vehet
több
tanulási
formában.

EFOP-3.7.3-16 Az egész életen
át
tartó
tanuláshoz
hozzáférés
biztosítása
pályázati
támogatás

A programban
részt vevők által
megszerzett
ismeretek
hasznosítása,
elhelyezkedés a
munka
világában.

-két kompetenciafejlesztő
tábor.

84

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Utazás
biztosítása
önkormányzati
gépjárművel.

Utazás
nehézsége.

Utazás
biztosítása
önkormányzati
gépjárművel.

Az
idősek
részére
utazás
biztosítása
önkormányzati
gépjárművel,
szűrővizsgálatok
ra, és az Arany
Évek
Idősek
Klubjának
fellépéseire,
kirándulásaira.

Az
idősek polgármester
részére biztosítja
az
önkormányzat,
hogy
szűrővizsgálatokra
szállítás
önkormányzati
gépjárművel
Az Arany Évek
Idősek
Klubja
fellépéseire, és
kirándulásaira
utazás
biztosítása.

folyamatos

Az egyedül élő
vagy utazásában
nehézségbe
ütköző lakosok
támogatása, akik
akár anyagi okok
miatt,
mozgáskorlátozo
ttság,
vagy
egyéb
egészségügyi
probléma miatt
nem
tudják
utazásukat
tömegközlekedéssel
megoldani,
az
önkormányzat
előzetes
bejelentés esetén,
ingyenesen
gépjárművet
biztosít.
Az
Arany
Évek
Idősek
Klubja
részére
is
megoldja
az
utazást
fellépéseikre,
vagy
kirándulásaikra.
Sokat
segítve
ezzel
a
szolgáltatással az
időseknek.

Az
önkormányzat a
szolgáltatást
saját
költségvetéséből
biztosítja,
önkormányzati
munkaerővel,
saját tulajdonú
gépjárművel.

Az
önkormányzatna
k
a
költségvetésében
el
kell
különítenie
a
szolgáltatásra
fordítandó
összeget.
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

18. évet betöltött Önkormányzati
hozzátartozót
ellátás hiánya.
ápoló
személyeknek
települési
támogatás
nyújtása

18. évet betöltött A
fogyatékkal
hozzátartozót
élők támogatása.
ápoló
személyeknek
települési
támogatás
nyújtása.

A
többször képviselőmódosított
testület,
szociális
polgármester
ellátásokról
szóló
2/2015.
(II.24.)
önkormányzati
rendelet szerint a
polgármester
támogatásban
részesíti
-a
18.
évet
betöltött tartósan
beteg hozzátartozójának
ápolását,
gondozását
végző személyt,
-aki
a
járási
hivatal
által
megállapított
ápolási
díjban
részesül, és az
arról
szóló
határozatot kérelméhez
mellékeli,
annak
felülvizsgálatát,
valamint megszűntetését
köteles
bejelenteni,

folyamatos

A
jogosultak
támogatása havi
rendszerességgel,
a
kifizetésekről
átutalás
igazolása,
a
Magyar
Államkincstár
felé elszámolás.

Normatív állami
támogatás.
A
támogatások
elbírálását
önkormányzati
munkaerővel
oldja meg az
önkormányzat.

A
jogosultak
részére az ellátás
folyamatos
biztosítása.

-a
támogatás
összege havonta
2.000,- Ft, melyet
a kérelem
benyújtását
követő
hónap
első
napjától
folyósít
az
önkormányzat a
kérelmező
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bankszámlaszám
ára
történő
utalással.
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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, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

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

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

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Polgármester
felel.:
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Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló,
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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