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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (a továbbiakban:
HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31. § (4) bekezdés alapján: „A helyi
esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a
helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek
csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről
helyzetelemzés, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv
készült.
2018. év végén az Ebktv. alapján a 2. generációs új HEP elkészítése vált esedékessé a következő 5
éves időszakra, mely program elkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk az egyenlő
bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményeinek érvényesülését
segítő intézkedésekre. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Kormányrendelet rendelkezései, a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI
rendelet szabályai jelentős mértékben meghatározzák a tartalmi követelményeket. A
megfogalmazott intézkedések, tevékenységek annak függvényében kerültek meghatározásra, hogy
az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítható legyen.
HEP Fórum összehívására került sor, ahol a korábbi elkészítésben részt vevő partnerek részére
ismertettük a 2019-2024. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot és megvitatásra
kerültek a módosítási javaslatok. A Fórum javasolja elfogadásra a dokumentumot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező HEP-et
megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
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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, Szentjakabfa 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
Szentjakabfa település Veszprém megyében, a Balatonfüred-i járásban található, lakosainak
száma 110 fő. A Balaton-felvidék közepén, a Nivegy-völgyben, annak északi részén terül el, ún.
zsáktelepülés. A Zánkát Nagyvázsonnyal összekötő, a Bakonyt és a Balatont összekötő útról 1 kmes kitérővel közelíthető meg. A lakosság nagy része mezőgazdasággal, ezen belül a
szőlőtermesztéssel és borászkodással foglalkozik, de vannak ingázók is. Tömegközlekedéssel
nehezen megközelíthető meg. Közvetlen autóbuszjárat indul Nagyvázsony, Veszprém, illetve
Zánka és Tapolca irányába, a járási székhely csupán átszállással érhető el. Az autóbusz járatok
száma nyolc. A legközelebbi vasútállomás a Budapest – Tapolca között vasútvonalon található
Zánka településen van. A 10 km távolságban elhelyezkedő Zánka a közös önkormányzati hivatal
központja, a helybeliek ügyeivel a Szentantalfán működő kirendeltség munkatársai foglalkoznak.
A település infrastruktúrája jó. Villany, gáz, vezetékes telefon-, kábel tv- és ivóvízhálózat a
település teljes területén kiépített. A település mobil lefedettsége javult az elmúlt öt évben. A
szennyvíz tisztítása részben megoldott. A belterületi ingatlanok közül 37 háztartásban egyedi
szennyvíztisztító kisberendezés üzemel. A többi háztartásban keletkező kommunális hulladék
zárt gyűjtőkbe, majd tengelyen elszállításra kerül.
A község belterületi utcáinak állapota közepes, a gázvezeték-építés utáni felületjavításokat
az önkormányzat önerőből helyreállíttatta.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Fő
(TS 0101)

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

109
109
111
110
113

Változás

bázis év
100,0%
101,8%
99,1%
102,7%
0,0%

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok
szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport
Férfiak Nők
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők
TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS
0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)

Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

56

58

114

49,12%

50,88%

6
2
40

7
1
33

13
3
73

5,26%
1,75%
35,09%

6,14%
0,88%
28,95%
8

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2
6

2
15

4
21

1,75%
5,26%

1,75%
13,16%

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

2001 2011

Fő

Korcsoport

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

0
1
1

0
3
3

0
0
2
2
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3. számú táblázat - Öregedési index

Év

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

2012

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

19
20
21
21
21

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
(TS 0401)

14
13
14
10
13

135,71%
153,85%
150,00%
210,00%
161,54%
#ZÉRÓOSZTÓ!

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Elvándorlás
(TS 0600)

2
1
4
3
6

Egyenleg

3
3
7

2
-2
1
-4
6
0

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)
18,2
-18,5
8,93
-37,04
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Év

Élveszületések
száma
(TS 0701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Halálozások száma
(TS 0702)
1
3
1
1

3
1
2
1

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)
-2
-1
3
-1
0
0

11

Értékeink, küldetésünk
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Szentjakabfa 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.

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.
Helyi rendelet alkotásnál és szabályozásnál a releváns célcsoportokra figyelemmel vagyunk.

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

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati
rendelet
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatások nem készültek.
13

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
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 alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
2011. évi felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma. Míg
korábban az öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált azzá.
Egyre többen tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé a
lejtőn, s nincs számukra visszaút. A szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott,
örökérvényű definíciója.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek,
településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési,
lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit és a
hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, illetve háztartás saját jövedelmi
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a
munkanélküliség, a szociálisrászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az
iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi
viszonyairól nincs megfelelő adatunk.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség
(fő)
Év

2012
2013
2014
2015

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS
0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

44
42
44
45

33
33
33
32

77
75
77
77

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma (fő)
Férfi (TS 0801)
Fő
7,75
8,75
6,75
4,5

%
17,6%
20,8%
15,3%
10,0%

Nő (TS 0802)
Fő
4,75
3,75
3,5
2,25

Összesen

%

Fő

%

14,4%
11,4%
10,6%
7,0%

13
13
10
7

16,2%
16,7%
13,3%
8,8%
14

2016
44
36
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

80
0

2,75 6,3%
4 #######

3,25
2,25

9,0%
#######

6
7,5%
6 ###########

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)

Fő
összesen

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

2

3

2

1

1

0,25
4,2%
2,25
37,5%

0,0%
0,75
12,5%
0,25
4,2%
0,5
8,3%
1,25
20,8%

0,5
4,0%
1
8,0%

1,5
12,0%
1,5
12,0%

0,5
4,9%
2,5
24,4%

0,0%
0,75
6,0%
1,25
10,0%
1,75
14,0%
1,25
10,0%
3
24,0%

0,0%

0,0%

0,5
7,4%
1,75
25,9%
0,25
3,7%

0,0%
0,5
4,0%
2,25
18,0%
0,75
6,0%
3
24,0%

0,0%
0,5
4,9%
1,75
17,1%

0,0%
0,25
3,7%
1
14,8%

0,0%

0,0%
3

29,3%

2
29,6%

0,0%

0,0%
3,25
61,9%
0,5
9,5%
0,0%
1
19,0%
0,0%
0,25
4,8%
0,25
4,8%
15

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

2,25
18,0%
0,75
6,0%

2,5
20,0%
0,5
4,0%

1,5
14,6%
0,5
4,9%

1
14,8%
0,0%

0,5
8,3%
0,25
4,2%

0,0%
0,0%

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

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

180 napon túli
nyilvántartott álláskeresők
száma nemek szerint
Férfi Nő

2012
24
2013
24
2014
30
2015
25,93
2016
2017
24
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Összesen

Férfiak

Nők

0
0
0
0
0
0

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

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

Férfi (TS 1601)
%
89,8%
2001
2011
94,0%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

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

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
77,4%
91,1%

%
10,2%
6,0%

%
22,6%
8,9%
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

2012
2013

Fő
13
13

2014

10

2015

7

2016

6

2017
6
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)
Fő
%
0,0%
0,0%
0,2
2,4%
5
0,7
11,1%
5
0,2
4,2%
5
0,0%

Általános iskolai
végzettség (TS
0902)
Fő
7
7,5
6,75
3,25
3,75
3,25

%
56,0%
60,0%
65,9%
48,1%
62,5%
52,0%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS 0903)
Fő
5,5
5
3,25
2,75
2
3

%
44,0%
40,0%
31,7%
40,7%
33,3%
48,0%

c) közfoglalkoztatás
Szentjakabfa község Önkormányzata évek óta foglalkoztat álláskeresőket közfoglalkoztatás
keretében. A Munkaügyi Központ támogatásával alkalmazott létszám változó, az utóbbi években
csökken.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A település közlekedési adottságai nem igazán segítik az ingázó munkavállalók munkahelyre
történő eljutását.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Az önkormányzat támogatja, de nem vett még részt a nyári diákmunka szervezésében.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen nem merült
megkülönböztetést igazolna.

fel

olyan

adat,

mely a

foglalkoztatás

terén

hátrányos

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

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

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

77
75
77
77
80
0

Álláskeresési
segélyben
részesülők (fő) - (TS
1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
#ZÉRÓOSZTÓ!
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)
Fő
13
13
10
7
6
6

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
0,25
0,5
0,5
1,25
0,25

%
2,0%
0,0%
4,9%
7,4%
20,8%
4,0%
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben részesített
regisztrált munkanélküliek száma
(negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

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

2012
4,25
2013
3
2014
0,5
2015
2
2016
0,5
2017
0,25
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők
támogatásban részesítettek átlagos
átlagos száma 2015. márc. 1-től havi száma (2015. március 01-től az
érvényes módszertan szerint
ellátásra való jogosultság
(TS 5401)
megváltozott)
Fő

15-64 évesek
%-ában

5,52%
4,00%
0,65%
2,60%
0,83
0,63%
1
#ZÉRÓOSZTÓ!

Fő

Munkanélküliek
%-ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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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.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
Év

2012
2013
2014
2015
2016

Lakásállomány
(db)
(TS 4201)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Bérlakás állomány
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

46
46
46
46
46

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

a) bérlakás-állomány
A településen bérlakás nincs
b) szociális lakhatás
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
e) lakhatást segítő támogatások
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Év

Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

2012
2013
2014
2015

16
8
8
6

2016
2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar

f) eladósodottság
Lakóház vásárlására, illetőleg építésére felvett hitelek vonatkozásában, valamint a hiteltörlesztés
esetleges elmaradására tekintetében nincs információ. Feltételezhető azonban, hogy a probléma
jelen van a családok egy részének életében.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása

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.)
nem releváns
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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.)
nem releváns
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
nem releváns
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A település betegeit a zánkai székhelyű háziorvos látja el. A zánkai rendelési idő mellett
Szentantalfán és Balatoncsicsón heti egy alkalommal, szerdai napokon történik orvosi rendelés.
Védőnői szolgálat ugyancsak Zánkáról biztosított. A fogorvosi ellátást a Balatonakali székhelyű
fogorvos szolgáltatja a székhelyen, illetve heti egy alkalommal Szentantalfa községben is.
Gyógyszertár Zánkán és Nagyvázsonyban működik, a háziorvos szentantalfai és balatoncsicsói
rendelési ideje alatt felírt gyógyszerek beszerzésében a falugondnok segítsége kérhető.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A település lakosságának időszakosan kötelező tüdőszűrése helyben biztosított. A zánkai
székhelyű háziorvos különféle szűrőprogramokat szervez.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Rehabilitációs ellátás helyben nincs.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A Nivegy-völgyi Óvodafenntartó Társulás a Szentantalfa településen működő Nivegy-völgyi
óvoda konyhája által biztosít egyszeri meleg ételt a rászorulók számára. Az intézmény nagy
hangsúlyt fordít az egészséges alapanyagok felhasználására.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A község fiataljai a szentantalfai labdarúgó egyesületbe járnak.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A település a Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási
területének része. Ügyfélfogadás heti két alkalommal történik Szentantalfa településen. A szolgálat
munkatársa szükség esetén házhoz is megy.

24

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem fordult
elő.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet két legfőbb színtere a Kutaszó-dűlői park, illetve a téli időszakban a község
központi részén található Művelődési ház. Szabadtéri rendezvények, a hagyományos falunap
színtere a park. Egyetlen hátránya, hogy rossz idő esetén, esőzés alkalmával a népes számú
érdeklődőt idevonzó rendezvények csak zárt helyen, a Művelődési házban, korlátozott létszámmal
tarthatóak meg. Az gyermekeket megmozgató évvégi, alacsony létszámú ünnepségek színtere is
ezen épület, de a nyugdíjas összejöveteleket is itt tartják.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
nem releváns
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség, elhelyezkedési gondok
a foglalkoztatáshoz jutás és a
foglalkoztatásban való megmaradás

tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat általi
közfoglalkoztatásba történő bevonás lehetőségéről,
menetéről
Munkaügyi Központba történő irányítás,
regisztrálásra történő rábeszélés a további ellátások
lehetősége érdekében
figyelemfelhívás, tájékoztatás a lakásfenntartási
támogatás igénybevételének lehetőségéről az
önkormányzatnál (közművek kikapcsolása elkerülése
érdekében),
figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen nyomon
követhető különböző hitelek felvétele ügyében

eladósodás
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

2012

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

5

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A településen -a 2012-es év kivételével- a vizsgálati időszakban veszélyeztetett gyermek nem volt és
jelenleg sincs.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év
2012

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

8

2013

10

2014

3,5

2015
2016

2
1

2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A kedvezményben részesülő gyermekek száma a 2013-as esztendőben tapasztalt csúcsot
követően folyamatosan csökkent.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
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A legalább 3 gyermeket nevelő családok részesülnek a jogszabály nyújtotta támogatásban.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
nem releváns

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
nem releváns
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
A védőnő a zánkai orvosi rendelő épületében kapott helyet, ahol ellátja a kisbabákat, tanácsaival
segíti a kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel
kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit.
A védőnői feladatellátás körében 0-14 éves korosztályig folyik a gondozás. A feladatot egy
személy látja el, betöltetlen álláshely nincs.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A gyermekek ellátását a zánkai székhelyű háziorvos végzi.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
d) gyermekjóléti alapellátás
Az ellátást a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata látja el. A szolgálat képviselője jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal,
oktatási (óvoda, iskola) intézményekkel.
e) gyermekvédelem
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára célzott települési támogatást
biztosít.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat jelentős fejlesztéseket eszközölt a szabadidő eltöltése színhelyének fejlesztésére.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére a
településen nem volt példa.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
nem releváns
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

a körzet intézményeiben biztosított
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
nem releváns
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Az országos mérési eredmények alapján az azonos lakosságszámú településekhez viszonyítva jó az
eredmény.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
közlekedési szabálytalanságok, járda hiánya

szülő, iskola, a helyi körzeti megbízott
odafigyelése, járda kiépítése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma
Év

Férfiak
(TS 0803)
44
42
44
45
44

Nők
(TS 0804)
33
33
33
32
36

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak
Férfiak

Nők

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
8
9
7
5
3
4

Nők
(TS 0802)
5
4
4
2
3
2

30

31

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
a Balatonfüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szervezésében
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
közfoglalkoztatás
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
bérkülönbség nem tapasztalható
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.)
Bölcsőde nem található, a Szentantalfán működő NIvegy-völgyi Óvoda fogadja a település
gyermekeit, férőhely hiány nincs.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

Év

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként

2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

1
1
1
1
1

0
1
2
3
3

1
2
3
3
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A védőnői ellátás zánkai székhellyel megoldott, a gyermeklétszám emelkedő tendenciát mutat.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nem releváns
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Megyei szinten megoldott
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A község polgármestere nő.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A gyermekes családanyák munkavállalási
nehézségei

Térségi bölcsőde biztosítása
A tömegközlekedés, autóbuszjáratok számának
növelése
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban
részesülők száma
Év

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

2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

8
8
9
10
9

17
17
17
18
21

Összes nyugdíjas
25
25
26
28
30
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
13
13
10
7
6
6

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
3
3
2
1
1
0

%
24%
24%
20%
15%
13%
0%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
0
0
0
0
0
0

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő

%
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

2012
2013
2014

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)
Fő
19
20
21

Nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma (TS 5101)
Fő

%
0,00%
0,00%
0,00%
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2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

21
21
0

0,00%
0,00%
#ZÉRÓOSZTÓ!

a községben nappali ellátásban, illetve időskorúak járadékában részesülő személy nincs
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Háziorvosi ellátás a zánkai rendelőben biztosított, heti egy alkalommal, csütörtökönként történik a
betegek zánkai rendelésre történő szállítása.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A település könyvtára nyitva áll az érdeklődők számára. A község e-magyarország végpontja a
faluházban található.
c) idősek informatikai jártassága
Néhány háztartásban használnak számítógépet, korábban is használtak. Jellemzően viszont
idegenkednek a számítógéptől, internettől. Nem rendelkeznek internet előfizetéssel.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év
2012
2013

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

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)
1
1

2663
2686

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
1
1
36

2014
2015
2016
2017

1
1
1

2888
2922
1873

1
1
1

Forrás: TEIR

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

bűnelkövetők számára leginkább

Körzeti megbízott, rendőrség fokozott

veszélyeztetett korosztály

járőrözése, veszély esetén riaszthatósága,
elérhetősége

a településen kis létszámban használják az
internetet az idős korosztályból, informatikai
jártasságuk csekély

internethasználat és elektronikus levelezési
készségek elsajátítását célzó csoportos s
képzések szervezése, vezeték nélküli (VLAN
hálózati lefedettség biztosítása az otthoni
használathoz

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Férfiak (TS 6201)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

3
2
3
3
3

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Nők (TS 6301)

Összesen
1
1
1
1
1

4
3
4
4
4
0
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
nem releváns
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
nem kimutatható
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
nem releváns

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Részben akadálymentes.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A közösségi terek részben nem
akadálymentesek

fejlesztési lehetőségek
Pályázati figyelés, pályázat benyújtása
önerő nem lévén

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.)
Zánka- Nivegy-völgy Sportegyesület
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
az önkormányzat számos helyi rendezvény szervezésében együttműködik a Szentjakabfai Német
Nemzetiségi Önkormányzattal és a civil szektor képviselőivel
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa és Tagyon községekkel közösen
működteti az Nivegy-völgyi Óvodát és Balatonszepezd, Monoszló és Zánka községek
önkormányzataival a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt. Ezek mellett jó kapcsolatot ápol a
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulással.
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése kapcsán a civil szervezetek vezetőinek
megkérdezése után, a település polgármestere, jegyzője és a Nivegy-völgyi Óvoda vezetője
közreműködésével HEP fórum megtartására került sor. A fórum résztvevői megállapították, hogy
a korábbi időszakra vonatkozó tervben megfogalmazott célkitűzések mindegyike aktuális az
előttünk álló 5 éves időszakra vonatkozóan is.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

munkanélküliség, elhelyezkedési

tanácsadás, figyelemfelhívás az

gondok a foglalkoztatáshoz jutás és a

önkormányzat általi

foglalkoztatásban való megmaradás

közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségéről, menetéről
Munkaügyi Központba történő
irányítás, regisztrálásra történő
rábeszélés a további ellátások
lehetősége érdekében

eladósodás

figyelemfelhívás, tájékoztatás a
lakásfenntartási támogatás
igénybevételének lehetőségéről az
önkormányzatnál (közművek
kikapcsolása elkerülése érdekében),
figyelemfelhívás az indokolatlan és
nehezen nyomon követhető különböző
hitelek felvétele ügyében

Gyermekek

Idősek

közlekedési szabálytalanságok, járda
hiánya

szülő, iskola, a helyi körzeti megbízott
odafigyelése, járda kiépítése

bűnelkövetők számára leginkább

Körzeti megbízott, rendőrség fokozott

veszélyeztetett korosztály

járőrözése, veszély esetén
riaszthatósága, elérhetősége

a településen kis létszámban használják
az internetet az idős korosztályból,
informatikai jártasságuk csekély

internethasználat és elektronikus
levelezési készségek elsajátítását célzó
csoportos s képzések szervezése,
vezeték nélküli (VLAN hálózati
lefedettség biztosítása az otthoni
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használathoz

Nők
Fogyatékkal
élők

A gyermekes családanyák
munkavállalási nehézségei

Térségi bölcsőde biztosítása
A tömegközlekedés, autóbuszjáratok
számának növelése

A közösségi terek részben nem
akadálymentesek

Pályázati figyelés, pályázat
benyújtása önerő nem lévén

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
Közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek
Jegyző, szociális ügyintéző
mélyszegény- fokozottabb kihasználása
ségben élők
Jegyző, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Odafigyelés a gyermekekre
Gyermekek
munkatársa, szociális ügyintéző, óvoda,
iskola, védőnő
Közbiztonsági
fórumok,
Idősek
internethasználattal
kapcsolatos Jegyző, körzeti megbízott, számtech előadó
előadások szervezése, pályázatfigyelés
Nők

Jelzőrendszer
fokozott
közfoglalkoztatás

Fogyatékkal
élők

Akadálymentesítettség
településen

működése, Jegyző, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa, szociális ügyintéző
megoldása

a

Polgármester

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége is biztosított
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkózzanak
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek biztonságos jövőjét
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi állapotára, mentális frissességére
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkaerőpiacon való részvételt
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közösségi életbe való bevonására
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
1
Intézkedés címe:

A közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek fokozottabb kihasználása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

A település földrajzi elhelyezkedéséből és az ezzel járó közlekedési
nehézségekből adódóan az itt élő aktív korú népesség elhelyezkedése a
szabad munkaerő-piacon nem megoldott. Érintett 50 fő.
A közmunka program hatékonyságának növelése.
R: Előzetes helyzetértékelés, a programban résztvevők szakmai
kompetenciáinak, motivációinak felmérése függetlenül az iskolai
végzettségtől. Kiválasztás.
K: Minta erősítése, teljesítmény követelmények felállítása.
H: Visszavezetés a munka világába.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- Előző évi tevékenységek elemzése.
- Együttműködés a munkaügyi kirendeltséggel. - Személyek kiválasztása.
- Szerződéskötés.
- Egyéni teljesítmény követelmények felállítása.
- Folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás.
- Következmények érvényesítése.
- Foglalkoztatási időszak alatt a fenti pontok hatékonyabbá tétele.

Résztvevők és
felelős

Polgármester, munkaügyi kirendeltségek, üzemorvos, falugondnok,
közfoglalkoztatásban résztvevők

Partnerek

közút, vízitársulat, erdészet

Határidő (k)
pontokba szedve

R: 2019. március - május
K: 2019. június
H: 2023 december

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

R: ismételt alkalmazás megtörténik
K: együttműködő partnereknél történő foglalkoztatás
H: lehetőség szerint az együttműködő partnerek elégedettségének
következtében közfoglalkoztatásból kikerülő személy alkalmazása.

Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

- Visszaélés a lehetőségekkel-ellenőrzés
- Állami támogatás csökkentése
- Ellenőrzés nem hatékony-ellenőrzés hatékonyságának növelése
- Társadalmi, jogszabályi környezet hatása
Állami támogatás, önkormányzati hozzájárulás, vállalkozói támogatás,
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2
Intézkedés címe:

Odafigyelés a gyermekekre

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A település utcái veszélyt jelent leginkább a kisgyermekek számára. Az
önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló
lehetőségeket igyekszik a lehető legnagyobb hatásfokkal kihasználni.
Érintett 15 fő.

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

A közlekedési veszélyhelyzetek elkerülése.
R: Előzetes helyzetértékelés
K: Partnerek és források felkutatása.
H: Beruházás

1. Tervezés
2. Pályázat figyelés
3. megvalósítás

Résztvevők és
felelős

Polgármester, pályázatíró, civil szervezetek

Partnerek

Magyar Közút, Közalapítvány

Határidő (k)
pontokba szedve

R: 2019. március - május
K: 2019. június
H: 2023. december

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

R: közlekedési veszélyhelyzet csökkenése
K: élhetőbb környezet
H: élhetőbb környezet

Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

- Pályázati lehetőség hiánya
- együttműködő partnerek pénzhiánya
- Önkormányzati sajáterő megléte
Állami- EU támogatás, önkormányzati saját erő
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3
Intézkedés címe
Feltárt
probléma
kiinduló értékkel
Célok
Rövid
Közép
Hosszú

Tevékenységek,
beavatkozás
tartalma pontokba
szedve:
Résztvevők
és
felelősök
Partnerek
Határidők pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentálása,
forrása (rövid-közép
és hosszú távon)
valamint
fenntarthatóság
Kockázatok
csökkentésük.
Erőforrás

Korai fejlesztés
A településen nincs bölcsőde ezért a 1-3 év közötti gyermekek
korai fejlesztése nem megoldott. Településen érintett 4-5 gyermek.
A település önkormányzata a térség társönkormányzataival
együttműködve célul tűzi ki, hogy megszervezi a településen élő
1-3 év közötti gyermekek korai fejlesztését
R: Igényfelmérés az érintett családok körében.
H: helyiség, humán és pénzügyi erőforrás megteremtése.
Pályázatfigyelés, pályázatírás, önkéntes szakemberek felkutatása.
Főiskolai hallgatók felkeresése.
H: Helyi intézmény létrehozása.
Igényfelmérés családonként kérdőívvel
Ingatlan felderítése-felújítása az érintett családok önkéntes
munkájának
igénybevételével.
Pályázatfigyelés.
Fejlesztő
szakemberek toborzása. Szakmai munka beindítása, szinten tartása.
Gyermekjóléti Szolgálat., önkéntesek, építő brigádok, civil
szervezetek, önkormányzatok, védőnő
Családok,
R: 2019. március - május
K: 2019. június
H: 2023. december
R: a felmérés elvégzése-kérdőívek és interjúk készítése.
K. Szakemberek felkérése írásban. Ezt követően személyes
megbeszélés, interjúk. Az ingatlan alkalmassá tétele a középtávon
kitűzött időpontig. Anyagbeszerzés számlákkal igazolva.
H. A szakmai munka dokumentálása.

és Nincs kellő érdeklődés-környező településre is kiterjeszteni.
Nincs elegendő anyagi erőforrás szponzorok felkutatása.
Nincs megfelelő szakember további toborzás
Pályázat, önerő, humán erőforrás-szakember.
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4
Közbiztonsági fórumok, internethasználattal kapcsolatos előadások
Intézkedés címe:

szervezése, falugondnoki szolgálat létrehozása, pályázatfigyelés

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A település időskorú, könnyen megtéveszthető lakosai számára
veszélyt jelent az ún. trükkös tolvajok esetleges megjelenése. A
számítógépes ismeretek, illetve az internethasználat eszközparkja
hiányos. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy ezek megoldására
előadásokat szervez. Érintett 20-30 fő.

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

Ismeretanyag átadása.
R: Előzetes helyzetértékelés
K: Partnerek és pályázati források felkutatása.
H: Megvalósítás
1. A programban résztvevők számának felmérése
2. Pályázat figyelés
3. Előadások megtartása
4. Elégedettség felmérés

Résztvevők és
felelős

Polgármester, pályázatíró, körzeti megbízott, szám.tech. előadó

Partnerek

Lakosság

Határidő (k)
pontokba szedve

R: 2019. március - május
K: 2019. június
H: minden év augusztus 31. és február 28.

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

R: Közbiztonságra, internethasználatra vonatkozó figyelem felkeltése
K:
H: Nyugodt, veszélyektől mentes életmód

Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

- a lakosság érdektelenség
- megfelelő előadó hiánya
- önkormányzati sajáterő megléte
Állami- EU támogatás, önkormányzati saját erő

46

5
Intézkedés címe:

Teljes akadály-mentesítettség megoldása a településen

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A település főként időskorú, mozgásban korlátozott lakosai számára
nehézséget okoz a közösségi terek megközelítése. Az önkormányzat
ezért úgy döntött, hogy ezen közösségi terek akadálymentesítését
megoldja. Érintett 0-12 fő.

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

Akadálymentes megközelítés biztosítása.
R: Előzetes helyzetértékelés
K: Pályázati források felkutatása.
H: Megvalósítás

1. A programban résztvevők számának felmérése
2. Pályázat figyelés
3. Akadálymentesítés megvalósítása

Résztvevők és
felelős

Polgármester, pályázatíró

Partnerek

Az érintett lakosság

Határidő (k)
pontokba szedve

R: 2019. március - május
K: 2019. június
H: 2023. december

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

R:
K:
H:

- pályázati lehetőség hiánya
- önkormányzati sajáterő megléte
Állami- EU támogatás, önkormányzati saját erő
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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

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A közfoglalkoz- MunkanélküliA
közmunka
1
tatás nyújtotta ség
program
lehetőségek
hatékonyságána
fokozottabb
k növelése
kihasználása

D
A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho
z szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Munka-nélküliek Polgármester
foglalkoztatása

2024. december Emelkedő
életszínvonalú
családok száma

Saját
biztosítása

erő

Közlekedési
veszélyhelyzetek
elkerülése

Biztonságos
Polgármester,
kerékpársáv és pályázatíró
járda építése

2024. december Sérülések
számának
csökkenése

Állami-EU
támogatás, saját
erő

Bölcsőde hiánya

Bölcsődei
férőhelyek
létrehozása

Bölcsődei
férőhelyek
létrehozása

Polgármester,
társönkormányzatok

2024. december

Állami-EU
támogatás, saját
erő

Közbiztonság
veszélyhelyzet
esetleges
megjelenése,
számítógépes
ismeretek
és
internet használat
eszközparkja
hiányos

Veszélyhelyzete
kre
történő
figyelemfelhívás,
számítástechnikai
Ismeretanyag
átadása

Oktatás

Polgármester,
körzeti
megbízott,
pályázatíró,
előadó(k)

minden
év Tájékozott
augusztus 31. és lakosok
számának
február 28.
növekedése

Előadóterem,
saját erő

Polgármester,
pályázatíró

Állami-EU
2024. december Közösségi
rendezvényetámogatás, saját
ken résztevők erő
száma

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Odafigyelés
gyermekekre

a Közlekedési
veszélyhelyzet

III. A nők esélyegyenlősége
1

Korai Fejlesztés

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Közbiztonsági
fórumok,
internethasználattal
kapcsolatos
előadások
szervezése

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Teljes akadály- Közösségi terek Akadály-mentes
mentesítettség megközelítésének megközelítés
nehézségei
megoldása
biztosítása
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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

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

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

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

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:
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum
vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (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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4. Elfogadás módja és dátuma
I. Szentjakabfa község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Szentjakabfa Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ??/2019. (V.29.) Szj.
önkormányzatihatározatával elfogadta.
Mellékletek:

Dátum : 2019. március ??.

Steixner László
aláírás

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

Dátum : 2019. március ??.

Partner aláírás

Dátum : 2019. március ??.

Partner aláírás

Dátum: 2019. március ??.

Partner aláírás
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