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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, Söpte Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait 1, 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.

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése kimondja, hogy a HEP időarányos megvalósulását, illetve a 31. § (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. Az
áttekintést követően Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2015. (XII.7.) számú határozata
alapján e jogszabályi rendelkezésre tekintettel készítettük el a HEP felülvizsgálatát. A felülvizsgálat
indokolta módosításokat dőlt, kék betűvel jelöljük.
A 2015. évi felülvizsgálat során áttekintettük a helyzetelemzéshez figyelembe vett statisztikai
adatokat, amelyből megállapítható, hogy jelentős változás nem következett be. A helyzetelemzés
megállapításai ma is helytállók, az adatok nem kerültek elemzésre.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A település bemutatása
Falutörténet
Söpte régi település, gazdag kőkorszakbeli lelőhely, a Rétszer nevű dűlőjén római telep és sáncok nyomai
láthatók. Első okleveles említése 1268-ból származik. Szép temploma 1723-ban épült és kőfallal körülvett.
Mai formájában barokk templomának fő titulusa Szent Márton püspök, berendezése a XVIII. századból
származik. Kertjében hasonló korú Szentháromság-szobor látható. Kozármajor mellett, az úttól keletre
négyszögletes sáncvár található. Vitatott, hogy a kelta-korból vagy későbbről származik-e. A feudális korban
kisnemesek lakták. A XX. század két nagy háborúja a község lakosságától is áldozatokat követelt. Az I.
világháborúban 84-en vettek részt, közülük 16-an haltak hősi halált. A II. világháború a lakosok közül 10
főnyi áldozatot követelt. A település az 1990-ig létezett tanácsrendszerben székhelyközség volt.
Adóegységek száma 1549-ben 1. Lakossága: 1697-98-ban 248. Összlakosság 1787-ben: 333. Házak száma
1787-ben: 44, 1913-ban 864, 1933-ban 924.
Település elhelyezkedése
Söpte a Gyöngyös-sík középső-északi részén található, a Kozár-Borzó-patak két oldalán, és annak számtalan
kis mellékvize mentén, amelyek keleten és nyugaton is egy-egy szakaszon a község közigazgatási határát is
kijelölik. Szombathely északi szomszédja, ezért közlekedésföldrajzi helyzete kifejezetten kedvezőnek
mondható, annak ellenére is, hogy a főutak elkerülik a községet. A megyeszékhely mindössze 7 km-re
fekszik, déli irányban. Az alföldies, egyhangúan lapos táj felszínét kavicstakaró, vályogos, löszös üledék fedi,
de a felszín vertikális tagoltsága igen csekély, felszíni formákban személy a táj, csupán a patakmedrek teszik
kissé változatosabbá. A község éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, a napsütéses órák száma
1850-1900 között van évente. Az évi átlagos hőmérséklet 9° C körül alakul, a csapadék pedig általában nem
éri el a 650 mm-t. A falu határának jellemző talajtípusa az erdőtalajok.
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
2. Módosítás a 2015. december 7-i felülvizsgálat során
lakónépesség
2007 (fő)

808 fő

2008 (fő)

808 fő

Lakónépesség számának változása (%)

0%

2009 (fő)

809 fő

Lakónépesség számának változása (%)

+1 %

2010 (fő)

820 fő

Lakónépesség számának változása (%)

+1,3 %

2011 (fő)

805 fő

Lakónépesség számának változása (%)

+2 %

2012 (fő)

817 fő

Lakónépesség számának változása (%)

-0,98 %

2013 (fő)

817 fő

Lakónépesség számának változása (%)

-0,97 %

2014 (fő)

799 fő

Lakónépesség számának változása (%)

+1%

2015 (fő)
Lakónépesség számának változása (%)

790 fő
-

0,1 %

A népesség alakulás a Vas megyében a 2011. évi népszámlálás alapján
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A fenti adatok azt mutatják, hogy Söptén a lakosság száma stagnáló tendenciát mutat, vagyis nem
illeszkedik az országos átlaghoz, ahol a népesség csökkenése a tendencia. Vas megye az országos átlagnál is
nagyobb mértékben mutatja a népesség drasztikus csökkenését, de a szombathelyi járás is az országos átlag
alatt van.
A Söptén megfigyelhető a népesség számának kezdeti gyors növekedése (2007-2014), majd az ezt követő
visszaesést követő stagnálás valószínűleg annak köszönhető, hogy sok gyermekes család költözik ki
Szombathelyről erre a Szombathelytől 5 km-re található településre.
2. számú táblázat - Állandó népesség
állandó népesség száma (2011 adat)
nő
férfi
0-2 évesek
0-14 éves nők
0-14 éves férfiak
15-17 éves nők
15-17 éves férfiak
18-59 éves nők
18-59 éves férfiak
60-64 éves nők
60-64 éves férfiak

817 fő
416 fő
51 %
401 fő
49 %
13 fő
1,5 %
43 fő
10 %
51 fő
13 %
13 fő
3%
9 fő
2%
234 fő
6%
276 fő
7%
28 fő
7%
27 fő
6

65 év feletti nők
65 év feletti férfiak

7%
68 fő
16 %
38 fő
9%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
3. számú táblázat - Öregedési index

2008
2009
2010
2011

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
102
101
105
106
190

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési index (%)

94
92
98
94

108
109
107
112

85

223

2013 193

88

219

2014 n.a.

n.a.

n.a.

2012

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Térkép: TeIR Tematikus Térképek
A vizsgált települést az országos és a járási adatokkal összevetve közepes elöregedés jellemzi, vagyis a
településen élő fiatalok száma egy kicsivel nagyobb az átlagnál.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

31
28
26
9
17
16
n.a.

elvándorlás

egyenleg

29
16
16
20
14
29
n.a.

+2
+8
+10
-11
+3
-13
n.a.

A belföldi vándorlás ezer lakosra jutó aránya (adatforrás: TeIR-KSH-TSTAR)

A táblázat adataiból egyértelműen látszik, hogy a szombathelyi kistérségre a megyei adatokhoz képest még
mindig a bevándorlás a jellemző, vagyis szívesen költöznek ebbe a térségbe az emberek. Söptére főleg a
2008-2010-es években költöztek sokan, azóta minimális elvándorlás jellemzi, de az is a megyei átlag alatt
van.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Élve születések száma
2008
7
2009
6
2010
5
2011
3
2012
4
2013
10
2014
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

halálozások száma
4
9
8
11
5
15
n.a

természetes szaporodás (fő)
+3
-3
-3
-8
-1
+5
n.a

2009-től figyelhető meg a településen, hogy az elhalálozások száma minimálisan, de magasabb, mint az élve
születések száma. 2013-ban növekvő tendenciát mutat. Ez látszólag ellentmond az öregedési index táblázat
adataival. Magyarázata az lehet, hogy ugyan kevesebben születnek Söptén, de több gyermekes család
költözött az elmúlt években a településre, akik viszont elősegítik, hogy ne elöregedés jelenjen, mit adat.
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Értékeink, küldetésünk
Söpte rendelkezik már Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, ez kerül felülvizsgálatra. Feladatunk a
településünkön lévő esélyegyenlőség szempontjából megcélzott célcsoportokra vonatkozó adatok
összegyűjtése, elemzése, összehasonlítása megyei, országos adatokkal. Feladatunk továbbá, hogy a
helyzetfelmérés adataiból intézkedési tervet készítsünk, amely segítségével biztosíthatjuk az
esélyegyenlőség szempontjából fókuszban lévő csoportok felzárkózását, hátrányaik csökkentésétmegszűntetését, mind az oktatás, lakhatás, foglalkoztatottság, szociális és egészségügyi ellátásokhoz való
hozzáférés területén.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Önkormányzat Söpte 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, ellenőrzés-értékelés,
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 és felülvizsgálatát 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.
A Képviselő-testület a fentiekben ismertetett jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta az
egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét, amely rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet, a HEP elfogadásakor hatályos renelet. 2015. március 1.
napjától az állam által – a járási hivatalok útján – biztosított kötelező ellátások körébe került át az aktív
korúak ellátása (melynek két formája a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az
egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás), az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az
alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A kötelező,
állam által biztosított segélyek közül – kifutó jelleggel - kikerült a lakásfenntartási támogatás és az
adósságkezelési szolgáltatás, továbbá a méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj
is. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1. napjától egységesen települési
támogatás. Annak eldöntése, hogy egy-egy önkormányzat a települési támogatás keretében milyen célokra,
milyen feltételekkel és milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az adott önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik, annak csupán egyetlen egy korlátja van, ugyanis az Szt. a 45. § (3)
bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A Képviselő-testület az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete megalkotásakor nagymértékben támaszkodott
a település területén az utóbbi időszakban megfigyelhető szociális problémák figyelembevételére,
valamint a hatósági ügyintézés során szerzett tapasztalatokra. Olyan rendelet megalkotását tűzte ki
célul, amellyel arra törekszik, hogy a támogatást ténylegesen azok vegyék igénybe, akik arra rászorultak,
illetve, hogy a terhek igazságosan osztódjanak el, továbbá a jogosultság megszerzése mellett a
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kötelezettségeinek is tegyen eleget az érintett személy. E szempontok fenntartása a jövőben is követendő
cél kell, hogy legyen.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgálat 2014. évi beszámolója
Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programja
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulási megállapodása
2.2.1. Önkormányzat Söpte által ellátott kötelező közoktatási feladatok a közoktatási törvény
rendelkezései alapján:
•
•
•
•
•
•
•

óvodai nevelés
a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása
általános iskolai oktatás
napközi-otthonos és tanulószobai ellátás,
alapfokú művészeti oktatás megállapodás alapján
nevelési tanácsadás, gyógy testnevelés, logopédiai szolgáltatás
pedagógiai szakmai szolgáltatás az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás
tekintetében

2.2.2. A közoktatási feladatellátás bemutatása
A közoktatási feladat ellátás magában foglalja az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást, valamint az
ezzel összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységet.
Söpte Önkormányzat az általános iskolai nevelést közoktatási társulási formában látja el, melynek tagja
2007. 09. 01-től. Székhely: Apáczai Csere János Általános Iskola 9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 12.
Az óvodai nevelést tekintetében a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda Fenntartó Társulással történik
fenntartás.
Söpte területén két közoktatási intézmény működik. Ezek:
- a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda Söptei tagintézmény (9743 Söpte, Gábor Áron u. 3.)
- Apáczai Csere János Általános Iskola Söptei Tagintézménye (9743 Söpte, Petőfi Sándor u. 53.)
2.2.3 Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása
A Szombathelyi Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján az alábbi feladatokat biztosítja az
Önkormányzat:
- családsegítés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása
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Fenti szolgáltatásokon túlmenően a Társulás koordinációs feladatokat lát el az azt igénylő települések
részére a központi orvosi ügyelet szervezése, a nyilvános könyvtári, mozgókönyvtári, közművelődési
feladatok, valamint a területfejlesztési feladatok tekintetében.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott Módszertani
Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok megalkotásához, az emberi erőforrások
minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól alapján készült.
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak
alapul. Emellett Önkormányzat Söpte által szolgáltatott adatok, a településen rendelkezésre álló, korábban
gyűjtött anyagok is hasznos információkkal szolgáltak.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A településen az önkormányzat eseti támogatások, formájában segíti az arra rászorulókat, akik főként a
hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénylők köréből kerülnek ki.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 2015. január 1-től bekövetkezett változása
miatt az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete is módosult. 2015. március 1. napjától az
2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza az adható támogatások körét.
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 - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
(fő)
nő
férfi
összesen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

246
362
358
501
303
296
n.a.

nyilvántartott álláskeresők száma

nő
férfi
összesen
fő
%
fő
%
fő
%
451
816
9
69
4
31 13 1,5
467
829
22 53 19 47 41 4,9
479
837
16 55 13 45 29 3,4
316
817
6
27 16 73 22 2,6
320
623
7
50
7
50 14 2,2
307
603
9
69
4
31 13 2,1
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A Szombathelyi Járásban nyilvántartott álláskeresők száma nemenkénti bontásban (Forrás : TEIR)
Az országos munkanélküli rátához képest a szombathelyi kistérség munkanélküli rátája jóval alacsonyabb.
Ennek oka az lehet, hogy a Szombathely vonzáskörzetében lévő településen élők a szombathelyi
munkaerőpiacon találnak maguknak munkát. A Szombathelyi járásból nagyon sokan dolgoznak Ausztriában,
ők nem is jelennek meg a Munkaügyi Központok nyilvántartásában, mint munkanélküliek.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
nyilvántartott
álláskeresők
száma
összesen
20 éves és
fiatalabb

fő

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13

41

29

22

14

13

n.a.

1
2
14
34
4
9
7
17
7
17
5
12
1
2
2
5
0
0
0
0

0
0
10
34
4
13
2
7
6
20
5
17
1
3
1
3
0
0
0
0

0
0
6
27
2
9
4
18
0
0
2
9
2
9
0
0
0
0
0
0

3
22
1
7
2
14
1
7
2
14
2
14
0
0
3
22
0
0
0
0

0
0
2
15
3
23
1
8
3
23
3
23
0
0
0
0
1
8
0
0

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

fő
0
%
0
fő
3
21-25 év
%
23
fő
1
26-30 év
%
7
fő
1
31-35 év
%
7
fő
1
36-40 év
%
7
fő
2
41-45 év
%
15
fő
3
46-50 év
%
23
fő
2
51-55 év
%
15
fő
0
56-60 év
%
0
fő
0
61 év felett
%
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és
aránya nemenként

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

nő
9
22
16
6
7
9
n.a.

nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli összesen
fő
férfi
összesen
4
13
19
41
13
29
16
22
7
14
4
13
n.a.
n.a.

nő
4
8
9
5
2
2
n.a.

180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli
fő
%
férfi
összesen
Nő
férfi
összesen
0
4
100
0
30
4
12
66
34
29
9
18
50
50
62
3
8
62
38
36
1
3
66
34
21
4
6
33
67
46
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A TeIR adatbázis Idősoros Elemző 2011-es adata (ez az adat a legfrissebb) szerint a 180 napnál hosszabb
ideje regisztrált munkanélküliek száma/1000 lakos →vas megyében: 25,335 Söptén 2011-ben 22 fő volt a
lakónépesség, ebből összesen 8 fő volt a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküli. Jól látszik,
hogy a településen a megyei átlag alatt van a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya.
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
nemenként
év

18-29 évesek száma
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
76
61
137
2009
67
68
135
2010
63
67
130
2011
62
62
124
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
Férfi
összesen
fő
%
fő
%
fő
%
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
3
2
0
0
1
1
1
0,7
0
0
0
0
0
0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
lakosság száma összesen
összesen
nő
férfi
fő
fő
fő
2001
530
279 251
2011
n.a.
n.a. n.a.
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
év

15-X éves legalább általános
iskolát végzettek száma
összesen
nő
férfi
fő
fő
fő
193
98
95
n.a.
n.a.
n.a.

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen
nő
férfi
fő
%
fő
%
fő
%
0
0
0
0
0
0
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
nyilvántartott
év
álláskeresők száma
8 általánosnál
8 általánosnál magasabb
8 általános
összesen
alacsonyabb végzettség
iskolai végzettség
Fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008
13
0
0
2
15
11
85
2009
41
0
0
9
21
32
79
2010
13
0
0
6
46
7
54
2011
16
0
0
4
25
12
75
2012
na
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
2008-as adatoktól kezdődően az látszik, hogy nincs a településen 8 iskolai osztálynál kevesebb iskolai
végzettséggel rendelkező lakos.
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek

év

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen
elvégzők száma

fő
Fő
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

%
0
0
0
0

A településen lévő általános iskolában nincsen felnőttoktatás. Szombathelyi felnőttoktatási
intézményekben tanulhatnak a söptei lakosú munkanélküliek. A TeIR és az önkormányzati adatok alapján
Söpte településen a regisztrált munkanélküliek között azonban nincsen olyan, akinek ne lenne meg a 8
általános iskolai végzettsége.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők összesen
résztvevők
résztvevők
résztvevők
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2009
0
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0
0
2011
0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
A településen nincsen középfokú intézmény, így erre adatok nincsenek. A tanulni szándékozók Szombathely
város felnőttoktatási intézményeiben tanulhatnak.
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c) közfoglalkoztatás
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevő
romák/cigányok
száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák aránya
az aktív korú roma/cigány
lakossághoz képest

2010

2

0,2

0

0

2011

1

0,1

0

0

0

0

0

2012
0
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés

Önkormányzati szervezésben van közmunkaprogram. A Szombathelyi Munkaügyi Központ regisztrált
munkanélkülieket illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket közvetítik ki Söpte
Önkormányzatához. Törvényi lehetőség van a szabálysértési bírságokat közmunkával ledolgozni a
megbüntetett személynek, azon településeken, amelyek ezen személyek munkáltatását vállalták.
Önkormányzat Söpténél ezen személyek leróhatják közmunkával a szabálysértési bírságukat.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
Nyilvántartott álláskeresők száma
2008. 1. negyedév
21
2008. 2. negyedév
8
2008. 3. negyedév
16
2008. 4. negyedév
15
2008. átlag
22,25
2009. 1. negyedév
21
2009. 2. negyedév
38
2009. 3. negyedév
29
2009. 4. negyedév
4
2009. átlag
23
2010. 1. negyedév
42
2010. 2. negyedév
37
2010. 3. negyedév
35
2010. 4. negyedév
27
2010. átlag
35,25
2011. 1. negyedév
32
2011. 2. negyedév
18
2011. 3. negyedév
13
2011. 4. negyedév
15
2011. átlag
19,5
2012. 1. negyedév
25
2012. 2. negyedév
17
2012. 3. negyedév
16
2012. 4. negyedév
14
2012. átlag
18
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

segélyben részesülők fő segélyben részesülők %
2
9
0
0
2
12
3
20
1,75
10,25
2
48
0
0
0
0
3
75
1,25
30,75
4
9
4
10
3
8
9
33
5
15
1
3
0
0
0
0
0
0
0,25
0,7518
0
0
0
0
1
6
4
0
1,25
1,5
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma
nyilvántartott álláskeresők száma
fő
2008
13
2009
41
2010
13
2011
16
2012
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

álláskeresési járadékra jogosultak
fő
%
6
46,1
29
70,73
8
61,5
16
100
n.a.
n.a.

A nyilvántartott álláskeresők az első három hónapban jogosultak álláskeresési járadékra, ezután FHT-t
kérhetnek az önkormányzattól. A táblázat azt mutatja, hogy időszakosan változik a járadékot igénybe vevők
száma, az utóbbi évben ez jelentősen megnőtt.

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma
Foglalkoztatást
Azoknak a száma, akik 30
rendszeres szociális
helyettesítő
nap munkaviszonyt nem
segélyben
támogatás
tudtak igazolni és az FHT
részesülők
(álláskeresési
jogosultságtól elesett
támogatás)
15-64
munkanélküliek
fő
fő
évesek %-ában
%-ában
2008 0
0
2
15
0
2009 1
0,1
2
4
0
2010 1
0,1
3
15
0
2011 1
0,1
4
25
0
2012 1
0,1
3
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatgyűjtés

Azoknak a száma, akiktől
helyi önkormányzati
rendelet alapján
megvonták a támogatást

0
0
0
0
n.a.

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.
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány
db összes lakásállomány

szociális
lakásállomány

bérlakás állomány

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008
192
0
0
2009
193
0
0
2010
195
0
0
2011
195
0
0
2012
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

egyéb lakáscélra használt
nem lakáscélú ingatlanok

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

0
0
0
0
0

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

A településen nincs bérlakás és szociális lakás sem.
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma

Hajléktalanok száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012
Forrás: önkormányzati adatok

0

0

Veszélyeztetett lakhatási helyzet nem volt az elmúlt években.
3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők
lakásfenntartási támogatásban részesítettek
száma
2008
0
2009
1
2010
4
2011
4
2012
5
Forrás: önkormányzati adatok

adósságcsökkentési támogatásban részesülők
száma
0
0
0
0
0

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Söpte településen nincsen telep, szegregátum.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek részére
Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szervezett háziorvosi
házi gyermekorvosok által
szolgálatok száma
szolgáltatások száma
ellátott szolgálatok száma
2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
2011
0
0
0
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 2012 évre
A településen betöltött praxis nem található, Salköveskút háziorvosa látja el összevont praxisként a Söpte,
Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa, Vassurány körzetben élő betegeket.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008
2009
2010
2011
2012

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma
11
15
15
15
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
2008
2009
2010
2011
2012

ápolási díjban részesítettek száma
3
4
4
3
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Intézmény típusa

Építésügyi Hivatal
Építésügyi körzetközpont
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Gyámhivatal
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatal
Kistérségi ÁNTSZ
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
Körzeti Földhivatal
Megyei földhivatal
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Kormányhivatal
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási Szerv
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának
Állami Főépítésze
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatóság
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Központ

Eljutási
Távolság
idő *
km
Óra:Perc

Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely

0:9
0:9
0:9
0:9

7,484
7,484
7,484
7,484

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely

0:9
0:9
0:9
0:9

7,484
7,484
7,484
7,484

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely

0:9

7,484

Győr

1:41

98,964

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely

0:9

7,484

Győr

1:41

98,964

Szombathely

0:9

7,484
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Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi
Felügy.
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügy.
Munkaügyi központ kirendeltsége
NeKI Kirendeltség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei
Adóigazgatóság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és
Pénzügyőri Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó
Főigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Okmányiroda
Országos Egyéni Választó Kerületek
Polgármesteri hivatalok
Rendőrkapitányság
Szociális és gyámhivatal
Tűzoltóság
Városi Bíróság
Városi Ügyészség
Vízügyi Igazgatóság

Tanakajd

0:15

16,787

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely
Szombathely

0:9
0:9

7,484
7,484

Szombathely

0:9

7,484

Szombathely

0:9

7,484

Győr

1:41

98,964

Győr

1:41

98,964

Szombathely
Szombathely
Kőszeg
Söpte
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely

0:9
0:9
0:23
0:0
0:9
0:9
0:9
0:9
0:9
0:9

7,484
7,484
21,502
0
7,484
7,484
7,484
7,484
7,484
7,484

Adatforrás: GeoX Kft.
(2011(idő, táv),2012(intézmény))
Az egészségügyi szakellátás Szombathely Megyei Jogú városban vehető igénybe.
A prevenciós és szűrőprogramokhoz, fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz, közétkeztetésben az
egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenéséhez szintén a megyeszékhelyen tudnak csatalakoznia a
lakosok. Sportprogramok a településen is elérhetőek. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Szombathelyen történik.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Söpte településen a közösségi élet egyesületek köré szerveződik, konfliktusok nincsenek, ellenben a helyi
közösségi szolidaritás adományozásokban, önkéntes munkában nyilvánul meg.
Falunap, Karácsony, szépkorúak köszöntése, egyéb programok folyamatosan biztosítva vannak Söptén.
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségi önkormányzat nincs.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

21-25 éveseket érintő munkanélküliség (3.2.2)

Piacképes szakmára való átképzés, felnőttképzés.
Igényfelmérés a helyi munkáltatóknál, hogy milyen
végzettségű munkavállalóra lenne szükségük.
51-x éveseket érintő munkanélküliség (3.2.2)
Piacképes szakmára való átképzés, felnőttképzés
Tartós munkanélküliek aránya magas a regisztrált Helyi vállalkozások ösztönzése, hogy alkalmazzanak
munkanélküliek számához képest (3.2.3)
helyi
tartós
munkanélkülit.
Állásbörze
megszervezése helyi szinten. Munkaügyi Központtól
megkért, sajtóban, interneten meghirdetett állások
közzététele az önkormányzati hivatalban.
Helyben lévő beruházások növelése (3.2.6.)
Helyi piaci szereplők ösztönzése a társadalmi
felelősségvállalási programok indítására
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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.)
2011-es adat

lélekszám arány %

Állandó népesség száma

817

100

Gyermekek száma összesen

129

6,3

Állandó népességből nő

416

50,9

Állandó népességből férfi

401

49

Állandó népességből a 0-2 évesek száma

13

1,5

Állandó népességből a 0-14 éves férfiak száma

51

6,2

Állandó népességből a 0-14 éves nők száma

43

5,2

Állandó népességből a 15-17 éves férfiak száma

9

1,1

Állandó népességből a 15-17 éves nők száma

13

1,5

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR

Demográfiai trend
Év
Gyermekek száma 0-17 éves korig

2008
123

2009
125

2010
127

2011
116

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR

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
Megszűntetett esetek száma
a 18 év alatti védelembe
vettek közül
2008
1
1
2009
1
1
2010
3
3
2011
2
2
2012
1
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
védelembe vett 18 év
alattiak száma

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
0
0
0
0
0

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből
tartósan
Kiegészítő
beteg
gyermekvédelmi
fogyatékos
kedvezményben
gyermekek
részesítettek száma
száma
2008
6
0
0
2009
7
0
0
2010
10
2
0
2011
14
3
0
2012
12
2
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

Ebből tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

0
0
0
0
0

1
2
0
2
1

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya
Ingyenes
50 százalékos
étkezésben
mértékű
résztvevők
kedvezményes
száma iskola
étkezésre
1-8.
jogosultak száma 1évfolyam
13. évfolyam
2008
3
5
3
2009
5
6
4
2010
6
9
5
2011
4
12
5
2012
8
13
6
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma
8
8
11
16
15

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma
0
0
0
0
0

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma
4
0
0
0
0

Jelenleg (2013) 21 gyermek tanul a Söptén lévő Általános Iskolában, közülük 12 fő az, aki kedvezményes
iskolai étkeztetésben részesül. Egyedülálló által nevelt gyermek, vagy munkanélküli szülő gyermeke
tankönyvet könyvtári kölcsönzéssel tud igénybe venni, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
keretében ingyenes étkezés a szociálisan rászorultaknak.
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
óvodások száma

Ebből
hátrányos
helyzetű

2008
0
0
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
általános
iskolások száma
0
0
0
0
0

Ebből
hátrányos
helyzetű

0
0
0
0
0

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező, 18
év alatti
középiskolások
száma
0
0
0
0
0

Ebből
hátrányos
helyzetű
0
0
0
0
0
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A településen nincsen olyan gyermek, akinek nem magyar az állampolgársága.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen szegregátum nincs.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó szabályozásban
jelentős változások következtek be a HEP elfogadását követően. 2013. augusztus 31. napjáig a közoktatásról
szóló 1993. évi LXIX. törvény 121. §-ának 14. pontja tartalmazta a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek, tanuló fogalmát. A közoktatási törvény fent hivatkozott pontja alapján hátrányos
helyzetű gyermeknek, tanulónak minősült az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; míg ezen csoporton
belül halmozottan hátrányos helyzetűnek az a gyermek, tanuló minősült akinek a törvényes felügyeletét
ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában,
tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; továbbá az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe
vettek. 2013. szeptember 1-jei hatállyal ezen fogalmak a Gyvt.ben kerültek szabályozásra, és így e tény
fennállásának megállapítása a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekké vált,
hiszen a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódóan kerülhet sor. A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság elbírálásával egyidejűleg – külön döntésben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását
követően is kérelmezhető. Fenti időponttól kezdődően a Gyvt. 67/A. §-a (1) bekezdésének értelmében
hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő
szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek. Hivatkozott § (2) bekezdése szerint halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés
a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c)
az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. Hátrányos
helyzet megállapítását településünkön eddig kettő alkalommal kértek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapításával együtt
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó gyermekek
száma
2008
0
n.a.
2009
0
n.a.
2010
0
n.a.
2011
0
n.a.
2012
0
52
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, védőnői adatközlés
védőnői álláshelyek száma

A településen fő ellátásban nincs védőnő, Salköveskút Önkormányzata által foglalkoztatott védőnő látja el
Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa, Vassurány körzetben lakó gyermekek gondozását.
4.3.2 számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői (esetek száma!)
Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok
száma
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar,

Háziorvos által ellátott
esetek száma

Gyermekorvos által
ellátott esetek száma

Felnőtt házi orvos által
ellátott gyerekek száma

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
8475

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A településen betöltött praxis nem található, Salköveskút háziorvosa látja el összevont praxisként a Söpte,
Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa, Vassurány körzetben élő betegeket
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Felnőttek és gyermekek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma

20082012
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Védőnői adatszolgáltatás

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

0

0

A gyermekorvosi ellátást összevont praxisban, megbízási díj alapján látja el 1 fő gyermekorvos. Az adatokat
nem tudjuk elkülöníteni a többi településtől.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényei, korai fejlesztése,
rehabilitációja Szombathelyen van.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
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bölcsődék száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2008
0
0
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Védőnői adatközlés

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma

Működő összes bölcsődei
férőhelyek száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(munkanélküli szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali tagozaton tanuló
szülő)

A településen nincsen bölcsőde. A kisgyermekes szülők Szombathelyen lévő bölcsődei szolgáltatást tudnak
csak igénybe venni. Erről azonban az önkormányzatnál, illetve a védőnőknél nincsen adat.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
Családi napköziben
Családi napköziben a térítésmentes
engedélyezett férőhelyek
férőhelyek száma
száma
2008
0
0
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok

Családi napközeiben gondozott
gyermekek száma
0
0
0
0
0

A településen családi napközi nincs.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

0

Hány településről járnak be a gyermekek

2

Óvodai férőhelyek száma

26

Óvodai csoportok száma

1

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):

6.45-16.30

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Június 20.-július 18.

Személyi feltételek

Fő

Hiányzó
létszám

Óvodapedagógusok száma

2

0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

1

0
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Gyógypedagógusok létszáma

1

0

Dajka/gondozónő

1

0

Kisegítő személyzet

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma

Ebből hátrányos
/ halmozottan
hátrányos
helyzetű

Fő

2008.

0

0

2009.

0

0

2010.

0

0

2011.

0

0

2012.

0

0

2013.

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés
A söptei óvoda a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde (Táplánszentkereszt, Fő u. 5.)
tagintézményeként működik egy összevont csoporttal, 3 fő óvodai személyzettel.
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
óvodai
óvodába beírt
óvodai
óvodai
gyermekférőhelyek feladat-ellátási gyermekek
csoportok
száma
helyek száma
száma
száma
2008
32
1
25
1
24
2009
31
1
25
1
20
2010
30
1
25
1
22
2011
34
1
25
1
23
2012
31
1
25
1
25
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógi
ai csoportok
száma
0
0
0
0
0

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele
2012-2013. év
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma
Más településről bejáró gyermekek létszáma
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)

3 éves

4 éves

5 éves 6 éves 7 éves Összesen

3
1

8
1

6
2

8

0

25
4

0

0

0

0

0

0
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a beíratott gyermekek közül a hátrányos
0
2
0
helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a halmozottan
0
1
0
hátrányos helyzetűek létszáma
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés, Óvodavezetői adatközlés

0

0

2

0

0

1

Vasasszonyfa településről 4 fő kisgyermek jár a Söptén működő óvodába. Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek 1 van az intézményben. A hátrányos helyzetű gyermekek szülei rendszeres gyermekvédelmi
segélyben részesülnek a család anyagi helyzete miatt.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók száma
fő
2010/2011
18
2011/2012
20
2012/2013
21
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók száma
fő
0
0
0

általános
iskolások száma
fő
18
20
21

napközis
tanulók száma
fő
%
9
50
11
55
15
71

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok
száma
1-4
5-8
összesen
évfolyamon évfolyamon
2010/2011
1
0
0
2011/2012
1
0
0
2012/2013
1
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban
1-4
évfolyamon
0
0
0

5-8
évfolyamon
0
0
0

összesen
0
0
0

általános
iskolai
feladatellátási helyek
száma
db
1
1
1

A településen az általános iskola 1-4. osztállyal működik.
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma

89

Más településről bejáró általános iskolások létszáma

6

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

68

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma

10

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

3
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4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
Fő
Nem szaktanítást végző tanító
3
Szaktanítást végző tanítók száma
0
Szaktanítást végző tanárok száma
0
Gyógypedagógusok létszáma
0
Gyermekvédelmi felelős
0
Iskolaorvos
0
Iskolapszichológus
0
Kisegítő személyzet
1
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Hiányzó létszám
0
0
0
0
0
0
0
0

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű
oktatásban
Fő / %
2010/2011
5
2011/2012
n.a.
2012/2013
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Gyermekek védelme
A gyermekjóléti és gyermekvédelem alapellátást a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti szolgálat látja el a településen. A településen a közösségi programok kevesek.
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az általános iskolában igénybe vehető a gyermekek számára: tömegsport, MLSZ által szervezett foci,
úszás, lehetőség szerint korcsolyázás.
Korrepetálás, tehetséggondozás – versenyekre való felkészítés, versenyeztetés (matematika, fizika,
szépkiejtés stb. szervezése az iskola pedagógusainak segítségével történik.
A településen a sportlétesítmények, közösségi terek, és a játszóterek elavultak, felújításra szorulnak, az
oda vezető úton a kerékpározás nem biztonságos, kerékpár út kialakítása illetve járda felújítása
szükséges.
Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Csak szünidei (nyári étkeztetés) fordul elő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők kerülnek bevonásra.
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
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A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása a gesztor óvodával
megoldott. Az iskolai gyógypedagógus esetenkénti megbízással látja el a gyermekek fejlesztését.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Fogyatékkal élő gyermekekről nincs adatbázis
(védőnői adatok vannak csak) (4.1.2)

fejlesztési lehetőségek
Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság
megnevezésével.

Problémákkal terhelt családi háttér kialakulása

Kapcsolattartás a családdal, az segítség nyújtáshoz
szükséges tárgyi eszközök biztosítása
A település játszóterei elavultak, megrongálódtak. A játszóterek felújítása, új játékok beszerzése
(4.4.12.)
minden korcsoport igényeit figyelembe véve.
Nem biztosított a gyerekek kerékpárral való Kerékpárutak kialakítása, a meglévő rossz állapotú
biztonságos közlekedése (4.4.12.)
járdák felújítása a biztonságos közlekedés
érdekében.
A
fiatal
korosztály
képviselői
jelentősen Gyermekek és fiatalok által használt közösségi
eltávolodtak egymástól. (4.4.12.)
terek,
sportlétesítmények,
megújítása
/
létrehozása, közösségfejlesztés
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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

Foglalkoztatottak

férfiak
nők
férfiak
2008
314
321
310
2009
315
318
296
2010
320
325
307
2011
319
319
303
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

nők
312
296
309
313
n.a.

Munkanélküliek
férfiak
4
19
13
16
n.a.

nők
9
22
16
6
n.a.

A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok, nem pontosan kiszámíthatóak, mert nem mindenki regisztrált
munkanélküli, aki álláskereső.
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
munkanélk 8 általánosnál
szakiskola/ gimnázi érettségi
um
alacsonyabb 8 általános szakmunkásüli nők
végzettségű
képző
száma
2008
9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2009
22
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2010
16
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2011
6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2012
na
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

főiskola

egyetem

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
bölcsődei
férőhelyek
működő
száma
bölcsődék
száma önkoregyéb
mányzati
2008
26
0
0
0
2009
29
0
0
0
2010
25
0
0
0
2011
28
0
0
0
2012
n.a
0
0
0
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés
3 év alatti
gyermekek
száma
a településen

férőhelyek
működő családi
száma családi
napközik száma
napközikben
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

férőhelyek
összesen

0
0
0
0
0

A településen nem működik bölcsőde, sem családi napközi.
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A településen élő nők közlekedési viszonyai nem megfelelők, a helyi útviszonyok miatt.
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.)
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
védőnők száma
0-3 év közötti gyermekek száma
2008
0
26
2009
0
29
2010
0
25
2011
0
28
2012
0
n.a.
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

átlagos gyermekszám védőnőnként
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A településen fő ellátásban nincs védőnő, Salköveskút Önkormányzata által foglalkoztatott védőnő látja el
Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa, Vassurány körzetben lakó gyermekek gondozását.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Iyen eset előfordulásáról nincs információ.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Anyaotthont, és családok átmeneti otthona a településen nincs.
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Férőhelyek
száma

önkormányzati
anyaotthon a
településen

2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: Helyi adatgyűjtés

önkormányzati
anyaotthon a
település 50 km-es
körzetében
0
0
0
0
0

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a
településen
0
0
0
0
0

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a település
50 km-es körzetében
0
0
0
0
0
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület
tagja
Férfi
Nő
2008
3
3
2009
5
2
2010
5
2
2011
5
2
2012
4
1
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Városi bíróság és
ítélőtáblák vezetői
Férfi
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Nő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Közgyűlések tagjai
Férfi
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Nő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A településen a nők helyzetét érintő programok, kezdeményezések nincsenek.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nincs adat a 8 általános iskolai végzettségnél
magasabb végzettségű nők elhelyezkedési
lehetőségeiről. (5.1.4)
Alulreprezentáltak a nők a helyi közéletben. (5.6)
Babakocsival való közlekedés könnyítése, mivel az
utak kátyúsak, a járdák állapota elavult, esős időben
a vízelvezetés nem megoldott (5.2)

Adatbázis létrehozása településen élő nők iskolai
végzettségét tekintve.
Helyi szinten szorgalmazni a női szerepvállalást.
A település utcáinak és járdáinak a felújítása,
vízelvezetés kijavítása, a babakocsival való
balesetmentes közlekedés érdekében.
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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, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma
2008
96
2009
97
2010
99
2011
98
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő nők száma
125
122
126
124
n.a.

összes nyugdíjas
221
219
315
222
n.a.

(!) A táblázat összes nyugdíjasra vonatkozó oszlopa nem tölthető ki korrekt módon, mivel a nyugdíjkorhatár
évenként változik. Vannak korkedvezményes nyugdíjasok, előnyugdíjasok, akik az adatbázisokban nem
jelennek meg.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
A településen több időskorú is dolgozik nyugdíja mellett, a megélhetésének biztosítása miatt, azonban erről
pontos adataink nincsenek.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Jellemző az időskorúak elmagányosodás a településen, lehetséges találkozási és kimozdulási pontok a
közösségi terek, parkok, kegyeleti helyek, templom. A generációkat egyesítő programok száma kevés.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
regisztrált
munkanélküliek
száma

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2008
2009
2010
2011
2012

fő

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek
száma

fő
13

4

30

fő
30

41

15

36

29

n.a.

29

10

34

62

n.a.

22

8

36

36

n.a.

na

n.a.

n.a.

n.a.

%

n.a.

fő

%
n.a.

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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A helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások száma kevés, így szakellátásokra való eljutás nehézkes
(orvosi vizsgálatok, gyógyszerkiváltás)

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

2008
2009
2010
2011
2012

64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
fő
%
102
0
0
101
0
0
103
0
0
104
0
0
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
2008
2009
2010
2011
2012

időskorúak járadékában részesülők száma
0
0
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A településen rendeznek az időseknek szóló programokat, ünnepségeket, idősek napját.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Idős emberek élethelyzetét feltáró adatok hiánya
(6.2)
Idős embereket segítő házi segítségnyújtás
keretében több szociális gondozóra lenne szükség.
Idős
emberek
számítógép
használatára
vonatkozóan nincs adat.
Idős emberek elmagányosodása (6.3.)

fejlesztési lehetőségek
Adatbázis létrehozása

Egyház, civilek, önkéntesek bevonása a feladatok
ellátásába, segítségnyújtásba.
Internetes klub szervezése, előzetes igényfelmérés
alapján.
Idősebb korosztály által használt közösségi terek
létrehozása, felújítása, parkok, kegyeleti helyek,
templom, felújítása, bővítése
Idős emberek települések közötti közlekedésének Közösségi közlekedési eszközök beszerzése
segítése (6.2.3.)
Generációk eltávolodása
Közösségi programok szervezése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma
2008
14
2009
12
2010
10
2011
0
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
0
0
0
0
n.a.

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati fenntartású
egyházi fenntartású
civil fenntartású
intézményben
intézményben
intézményben
2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
2011
0
0
0
2012
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A településen nincs ilyen konkrét támogatás.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A településen lévő játszótér a kerekesszékkel élőknek is könnyen megközelíthető, azonban az
önkormányzati, szolgáltató épületek nem akadálymentesek.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról alig van
adat. (7.1.1.)
Mozgáskorlátozott
személyek
járdán
való
közlekedése nem zökkenőmentes.
Település központjában lévő kis bolt nincs
akadálymentesítve.
Önkormányzati épületek nincsenek akadály
mentesítve (7.3)

Adatbázis
létrehozása
a
fogyatékosság
megnevezésével.
Járdák korszerűsítése, felújítása. Ezzel kapcsolatos
pályázatfigyelés
Akadálymentesítés, pályázatfigyelés.
Akadálymentes, ügyfélbarát hivatali szektor
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
•

Söpte Sportegyesület (alapítására a szakosztályokra vonatkozó adatok a település honalapján
megtalálhatók)

•

Söptei Egyházközösség (tevékenységére vonatkozó adatok a település honlapján megtalálhatók)

•

Söptei Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány (tevékenységére vonatkozó adatok a település
honlapján megtalálhatók)

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tartja az önszerveződő közösségek támogatását, a civil
szervezettekkel történő kapcsolattartást. A Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetésében
pályázati keretet (2012. évben ez az összeg 1.000.000,- Ft volt) irányoz elő a civil szervezetek támogatására,
melyhez a működő civil szervezeteknek pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázóknak a következő év január
31-ig a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról beszámolót kell készíteniük. Fentieken túl rendszeres
az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. A Sportegyesület zökkenőmentes működése
érdekében 2012. évben önkéntes felajánlás és önkormányzati támogatás révén felújította a sportpályát.
Az Önkormányzat a gyermekek nyári üdültetéséhez 186.000,- Ft támogatást biztosított. Söptén nemzetiségi
önkormányzat nem működik.
Az Önkormányzat 1996. óta tagja a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának. A Társulásban részt vevő
települések összehangolják fejlesztéseiket, közös területfejlesztési koncepciókat, programokat, javaslatokat
alakítanak ki.
Az együttműködés keretében a társulás tagjai a kistérségi feladatellátás keretében gondoskodnak az
egészségügyi, közoktatási, szociális, a belső ellenőrzési és a könyvtári szolgáltatási feladatok ellátásáról.
A Társulásban 40 szombathely környéki település A társulás tagjai: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu,
Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen,
Narda, Nárai, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud,
Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony,
Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép és Zsennye vesz részt.

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 HEP elkészítéséhez az érintett célcsoportokkal foglalkozó ágazatok képviselői részére a2/2012. (VI.5.)
EMMI rendelet által meghatározott kötelező adattáblázatok megküldésre kerültek adatszolgáltatás céljából.
Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, egyéb szervezetek a helyi esélyegyenlőségi program
készítéséről írásban tájékoztatást kaptak. Az általuk érintett célcsoportok tekintetében feltárt problémákat,
meghatározott intézkedési terveket megkapták. Kértük, hogy a feltárt problémákat, meghatározott
intézkedéseket véleményezzék, egészítsék ki.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
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A település Önkormányzat Söpte Képviselő-testülete által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját a
helyben szokásos módon (honlap, hirdetőtábla, hivatali intézmények) a lakosság számára elérhetővé teszi.
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10. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során
Következtetések
Célcsoport

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
21-25 éveseket érintő munkanélküliség (3.2.2)

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

51-x éveseket érintő munkanélküliség (3.2.2)
Tartós munkanélküliek aránya magas a
regisztrált munkanélküliek számához képest
(3.2.3)
Helyben lévő beruházások növelése (3.2.6.)

Fogyatékkal élő gyermekekről nincs adatbázis
(védőnői adatok vannak csak) (4.1.2)
Problémákkal terhelt családi háttér kialakulása

Piacképes
szakmára
való
átképzés,
felnőttképzés.
Igényfelmérés
a
helyi
munkáltatóknál, hogy milyen végzettségű
munkavállalóra lenne szükségük.
Piacképes szakmára való átképzés, felnőttképzés
Helyi
vállalkozások
ösztönzése,
hogy
alkalmazzanak helyi tartós munkanélkülit.
Állásbörze megszervezése helyi szinten.
Munkaügyi Központtól megkért, sajtóban,
interneten meghirdetett állások közzététele az
önkormányzati hivatalban.
Helyi piaci szereplők ösztönzése a társadalmi
felelősségvállalási programok indítására
Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság
megnevezésével.
Kapcsolattartás a családdal, az segítség
nyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítása

A
település
játszóterei
megrongálódtak. (4.4.12.)
Gyermekek

A játszóterek felújítása, új játékok beszerzése
minden korcsoport igényeit figyelembe véve.

Nem biztosított a gyerekek kerékpárral való
biztonságos közlekedése (4.4.12.)
A fiatal korosztály képviselői
eltávolodtak egymástól. (4.4.12.)

Idősek

elavultak,

jelentősen

Idős emberek élethelyzetét feltáró adatok hiánya
(6.2)
Idős embereket segítő házi segítségnyújtás
keretében több szociális gondozóra lenne
szükség.
Idős
emberek
számítógép
használatára
vonatkozóan nincs adat.
Idős emberek elmagányosodása (6.3.)

Idős
emberek
települések
közlekedésének segítése (6.2.3.)

Kerékpárutak kialakítása, a meglévő rossz
állapotú járdák felújítása a biztonságos
közlekedés érdekében.
Gyermekek és fiatalok által használt közösségi
terek,
sportlétesítmények,
megújítása
/
létrehozása, közösségfejlesztés
Adatbázis létrehozása
Egyház, civilek , önkéntesek bevonása a
feladatok ellátásába, segítségnyújtásba.
Intenetes
klub
szervezése,
előzetes
igényfelmérés alapján
Idősebb korosztály által használt közösségi terek
létrehozása, felújítása, parkok, kegyeleti helyek,
templom, felújítása, bővítése

közötti

Közösségi közlekedési eszközök beszerzése

42

Nők

Generációk eltávolodása

Közösségi programok szervezése

Nincs adat a 8 általános iskolai végzettségnél
magasabb végzettségű nők elhelyezkedési
lehetőségeiről. (5.1.4)
Alulreprezentáltak a nők a helyi közéletben.
(5.6).

Adatbázis létrehozása településen élő nők iskolai
végzettségét tekintve.

Babakocsival való közlekedés könnyítése, mivel
az utak kátyúsak, a járdák állapota elavult, esős
időben a vízelvezetés nem megoldott (5.2.)

Fogyatékkal
élők

Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról alig van
adat. (7.1.1.)
Mozgáskorlátozott személyek járdán való
közlekedése nem zökkenőmentes.
Település központjában lévő kis bolt nincs
akadály mentesítve
Önkormányzati épületek nincsenek akadály
mentesítve (7.3)

Helyi szinten szorgalmazni a női szerepvállalást.
A település utcáinak és járdáinak a felújítása,
vízelvezetés kijavítása, a babakocsival való
balesetmentes közlekedés érdekében.

Adatbázis
létrehozása
a
fogyatékosság
megnevezésével.
Járdák
korszerűsítése,
felújítása.
Ezzel
kapcsolatos pályázatfigyelés
Akadálymentesítés, pályázatfigyelés
Akadálymentes, ügyfélbarát hivatali szektor

A beavatkozások megvalósítói
Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Piacképes
szakmára
való
átképzés,
felnőttképzés.
Igényfelmérés
a
helyi
munkáltatóknál, hogy milyen végzettségű
munkavállalóra lenne szükségük.
Piacképes szakmára való átképzés, felnőttképzés
Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

Helyi vállalkozások ösztönzése, hogy
alkalmazzanak helyi tartós munkanélkülit.
Állásbörze megszervezése helyi szinten.
Munkaügyi Központtól megkért, sajtóban,
interneten
meghirdetett
állások
közzététele az önkormányzati hivatalban.
Helyi piaci szereplők ösztönzése a
társadalmi felelősségvállalási programok
indítására

Önkormányzat, óvoda, iskola, társadalmi
szervezetek, önkéntesek Munkaügyi központ,
Családsegítőszolgálat, Magyar Államkincstár
Felelős: Önkormányzat

Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság
megnevezésével.

Gyermekek

Kapcsolattartás a családdal, az segítség
nyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök Önkormányzat, óvoda, iskola, társadalmi
szervezetek, önkéntesek Munkaügyi központ,
biztosítása
Családsegítőszolgálat, Magyar Államkincstár
A játszóterek felújítása, új játékok beszerzése Felelős: Önkormányzat
minden korcsoport igényeit figyelembe véve.
Kerékpárutak kialakítása, a meglévő rossz
állapotú járdák felújítása a biztonságos
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közlekedés érdekében.

Gyermekek és fiatalok által használt
közösségi
terek,
sportlétesítmények,
megújítása
/
létrehozása,
közösségfejlesztés
Adatbázis létrehozása
Egyház, civilek, önkéntesek bevonása
feladatok ellátásába, segítségnyújtásba.

Intenetes klub szervezése,
igényfelmérés alapján
Idősek

a

előzetes

Önkormányzat, óvoda, iskola, társadalmi
szervezetek, önkéntesek Munkaügyi központ,
Idősebb korosztály által használt közösségi terek Családsegítőszolgálat, Magyar Államkincstár
létrehozása, felújítása, parkok, kegyeleti helyek, Felelős: Önkormányzat
templom, felújítása, bővítése

Közösségi közlekedési eszközök beszerzése

Közösségi programok szervezése

Adatbázis létrehozása településen élő nők
iskolai végzettségét tekintve.

Nők

Fogyatékkal
élők

Helyi szinten
szerepvállalást

szorgalmazni

a

női Önkormányzat, óvoda, iskola, társadalmi
szervezetek, önkéntesek Munkaügyi központ,
Családsegítőszolgálat, Magyar Államkincstár
A település utcáinak és járdáinak a Felelős: Önkormányzat
felújítása,
vízelvezetés
kijavítása,
a
babakocsival
való
balesetmentes
közlekedés érdekében
Adatbázis
létrehozása
a
fogyatékosság
megnevezésével.
Járdák
korszerűsítése,
felújítása.
Ezzel
kapcsolatos pályázatfigyelés

Akadálymentesítés, pályázatfigyelés
Akadálymentes, ügyfélbarát hivatali szektor

Önkormányzat, óvoda, iskola, társadalmi
szervezetek, önkéntesek Munkaügyi központ,
Családsegítőszolgálat, Magyar Államkincstár
Felelős: Önkormányzat

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők hátrányos helyzetének mielőbbi megszüntetése.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megfelelő testi és szellemi fejlődésének biztosítását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek megfelelő ellátására, segítésére
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén nő mivoltuk erősítését, a családi szerepek megtanítását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, hogy teljes jogú emberként élhessenek társadalmunkban.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során
Intézkedés címe:

51-x éveseket érintő munkanélküliség (3.2.2) csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nyilvántartott munkanélküliek közül magas az idősek arány.

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

Munkanélküliek körében növekszik az idősek aránya.
- Munkanélküliség és az iskolai végzettség közötti összefüggés
feltárása
- Képzési/ átképzési lehetőségek, gyakorlati helyek keresése,
biztosítása.
Vállalkozók bevonása a gyakorlati képzésekbe, számukra
támogatások nyújtása.

- Adatbázis létrehozása települési szinten az munkanélküliek körében
az iskolai végzettségüket tekintve.
- Igények felmérése.
Tevékenységek
- Képzési helyek felkeresése.
(a beavatkozás tartalma) pontokba
- Vállalkozások felkeresése.
szedve
- Képzések szervezése.
- Támogatási rendszer kiépítése.
Résztvevők és
felelős

Munkaügyi Központ, Önkormányzat, Iskolák, Vállalkozások, Jegyző,
HEP fórum kijelölt tagja

Partnerek

Munkaügyi Központ, Önkormányzat, Iskolák, Vállalkozások, Jegyző,
HEP fórum kijelölt tagja

1-6 hónap: Adatbázis létrehozása települési szinten az
munkanélküliek körében az iskolai végzettségüket tekintve. Igények
felmérése.
Határidő(k) pontokba szedve
7-8 hónap: Vállalkozások felkeresése.
9-16 hónap: Képzések szervezése.
17-24 hónap: Támogatási rendszer kiépítése.
Határidő: Folyamatos
- Adatbázis megléte
Eredményességi mutatók és annak
- Megfelelő gyakorlati időt megszerezték a képzésbe
dokumentáltsága, forrása
bevontak.
(rövid, közép és hosszútávon),
- Képzési tanmenetek elkészültek.
valamint fenntarthatósága
- Jelenléti ívek.
- Képzésbe bevontak/ képzést befejezők létszáma
Nem vezet eredményre a képzés. Nem csökken a képzést elvégzők
Kockázatok és csökkentésük eszközei között a munkanélküliség. Valós igényfelmérés a hiányszakmák
tekintetében.
Szükséges erőforrások

Emberi erőforrás. Pályázatok.
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Tartós munkanélküliség visszaszorítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

180 napnál hosszabb idejű munkanélküliség, előítéletek, hátrányos
megkülönböztetés, aluliskolázottság, 50 év feletti kor, pályakezdők, utazás
költségei miatti nehézségek, mentális problémák kialakulása

Célok - Általános megfogalmazás

Munkaerőpiacra való visszatérés

- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
szedve

tartalma)

-

rászorulók felmérése, munkaügyi támogatások felkutatása
munkaügyi mentor segítségével személyre szabott képzések
támogatott munkahelyek megkeresése, elhelyezkedés

Rászorulók felmérése, munkaügyi támogatások felkutatása,
Kapcsolatfelvétel a munkaügyi központ mentorával.
Részvétel az álláskeresési tanácsadásokon, álláskereső klubban, tájékoztató
fórumokon, állásbörzéken.
Bekapcsolódás a TKKI futó programjaiba
pontokba Támogatott képzésekre jelentkezés, utazási támogatással
Helyi cégek, vállalkozások munkaerő igényének felmérése
Elhelyezkedések a munkaügyi támogatások segítségével
A mentor hosszú távú, személyes segítség nyújtása

Résztvevők és

Tartós munkanélküliek, munkaügyi kp. Mentorai

felelős

jegyző

Partnerek

Munkaügyi kp. TKKI , Önkormányzat, helyi vállalkozások

Határidő(k) pontokba szedve

1. hónap: rászorulók felmérése, munkaügyi támogatások felkutatása
mentori segítség igénylése
3-4. hónap: támogatott képzésekre jelentkezések
1. év: új szakmával elhelyezkedés, visszatérés a munkaerő piacra
Határidő: folyamatos

Eredményességi
mutatók
A tartós munkanélküliek 80%-aképzésen vesz részt
(INDIKÁTOROK)
60%-a elhelyezkedik támogatással
és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
Javuló életszínvonal, anyagi biztonság, mentális jólét fenntartása, az új
munkahely megtartása hosszú távon.
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség.
Fontos a meggyőző erő, a tenni, dolgozni akarás, a felemelkedés
lehetőségének, és a jobb élet igénye.

Szükséges erőforrások

Pénzügyi erőforrás: munkaügyi pályázatból kapott támogatás
Humán erőforrás: munkaügyi mentor, képző intézmények, munkáltatók
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.

Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Helyben lévő beruházások növelése (3.2.6.)
Napjaink társadalmi, gazdasági változásai és folyamatai számos
kedvezőtlen következménnyel járnak. A társadalmi problémák
egyre szembetűnőbbek,
és
a
társadalom
megfelelő
működéséhez megoldásuk mára már elengedhetetlenné vált.
Azonban a fontos közösségi érdekek képviselete, a társadalmi
problémák megoldása vagy enyhítése nem hagyható pusztán az
államra. Az állami szerepvállalás visszaszorulása a jóléti ellátások
biztosításában, továbbá a szubszidiaritás elvének előtérbe
helyeződése meg is követeli a szervezetektől, intézményektől,
cégektől az aktívabb társadalmi és közösségi szerepvállalást, a
környezetük és a benne élő közösségük sorsának, jelenének és
jövőjének alakításában való felelős részvételt. Ez egyaránt
jelenthet aktív bekapcsolódást a közösség ügyeinek alakításába,
alternatív szolgáltatások biztosítását, érdekképviseletet, felelős és
fenntartható üzleti tevékenységet, vagy éppen az önkéntességet. A
társadalmi felelősségvállalás kérdése tehát egyre aktuálisabb,
ami elengedhetetlenné teszi a társadalom és a gazdaság minél
szélesebb körében a szemléletváltást annak érdekében, hogy
saját forrásaival és lehetőségeivel kivegye részét a hátrányos
helyzetűek támogatásában, felkarolásában.
szemléletmód megváltozása a térségi gazdasági szereplői
esetében
a helyi mikro-, kis- és közepes vállalkozások aktívabb
szerepvállalásának erősítése a társadalmi felelősségvállalási
kezdeményezésekben
a diszkriminációmentes foglalkoztatás biztosítása
a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő vállalkozási
struktúrák kiépítése

-

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

-

-

-

befektetőés
vállalkozásbarát
önkormányzatok
kialakítása: befektetési marketing tevékenység fejlesztése
- a térség piaci szereplőinek összegyűjtése, megkeresése
- a különböző részvételi, szerepvállalási lehetőségek,
Tevékenységek
módszerek (eszközök, technikák), jó gyakorlatok
(a beavatkozás tartalma) pontokba
feltérképezése, integrálása a helyi adottságoknak
szedve
megfelelően
- térség piaci szereplőinek képzése
rendezvények, előadások, céglátogatások szervezése a jó példák,
lehetőségek ismertetése, terjesztése céljából, érzékenyítő előadások
(különösképp a vezető beosztású személyek számára)
Helyi vállalkozások, új beruházó vállalkozások, helyi és térségi civil
Résztvevők és
szervezetek
felelős
önkormányzat
-
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Partnerek

Helyi vállalkozások, új beruházó vállalkozások, helyi és térségi civil
szervezetek, önkormányzat,megye, járás

Határidő(k) pontokba szedve

2016-2020
-2016. december 31. új lehetőségek felkutatása
-2018. beruházások pályáztatása
-2018. december 31.beruházások megvalósítása
Határidő: 2018.december 31.

- megszervezett rendezvények, előadások, képzések száma
Eredményességi mutatók és annak
- rendezvényeken, képzéseken résztvevő szereplők száma
dokumentáltsága, forrása
- civil szervezetek számának növekedése
(rövid, közép és hosszútávon),
Térségen belüli együttműködések számának növekedése.
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Befektetői kedvtelenség, pályázati források hiánya

Szükséges erőforrások

Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés, célkitűzés: Helyi szintű
társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése
Európai Uniós, Országos, Járási, Megyei pályázatok, Operatív
programok.
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élő gyermekek valós számának feltérképezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Pontatlan, nem teljes körű adatok a fogyatékos beteg gyermekek
létszámáról, betegségükről.

Célok - Általános megfogalmazás és Teljes körű (éves, féléves, havi) adatbázis létrehozása.
- Fogyatékkal élő
beteg gyermekek,
betegségének
- rövid,
feltérképezése
-középtávú,
- Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése
-hosszútávú
időegységekre
- Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása.
bontásban

- Partnerek megkeresése (jelzőrendszer tagjaival)
- Adatgyűjtés
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba - Adatbázis létrehozása
- Adatbázis folyamatos karbantartása, jelzőrendszer folyamatos
szedve
működése

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

védőnő, iskola,- óvoda-, bölcsőde vezetője; családsegítő;
ifjúságvédelmi,
gyermekvédelmi
felelős;
szülők,
jegyző,
gyermekorvos
önkormányzat szociális ügyintézője
védőnő, iskola,- óvoda-, bölcsőde vezetője; családsegítő;
Ifjúságvédelmi, gyermekvédelmi felelős; szülők, gyermekorvos
jegyző, önkormányzat szociális ügyintézője, Magyar Államkincstár
1-6 hónap: Adatbázis kialakítása, partnerek megkeresése, szülők
tájékoztatása
7- 12 hónap: Adatbázis feltöltése
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása
Határodő: folyamatos

Eredményességi mutatók és annak
Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés.
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Szülői érdektelenség, együttműködés hiánya. Dokumentumok hiánya
(Orvosi igazolások).
Gyermekekkel
foglalkozó
szakemberek
(védőnő,
kisgyermekgondozó,
óvónő,
pedagógus….)
folyamatos
adatszolgáltatása, jelzése bármely felmerülő probléma esetén.

Szükséges erőforrások

Szakemberek; számítógép+hálózat;
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Problémákkal terhelt családi háttér kialakulásának segítése

A családon belüli stresszes helyzetek kezelése nem megfelelő

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

Családon belüli erőszak megelőzése.
- Érintett családok feltérképezése teljes körűen.
- Érintett családok számának csökkentése.
- Prevenciós programok kidolgozása: oktatási-,
intézményekben, munkahelyeken ismertetése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

- Életvezetési tanácsadások megszervezése.
- Gyermekvédelmi munka megerősítése.
- Jelzőrendszer hatékonyságának javítása.

Résztvevők és
felelős

Gyermekjóléti szolgálat, gyermekorvos, iskolai gyermekvédelmi
felelősök, védőnő, kisgyermekgondozó, gyámhatóság, nevelési tanácsadó,
gyermekpszichológusok, egyház, pedagógusok

Partnerek

Gyermekjóléti szolgálat, gyermekorvos, iskolai gyermekvédelmi
felelősök, védőnő, kisgyermekgondozó, gyámhatóság, nevelési tanácsadó,
gyermekpszichológusok, egyház, pedagógusok

Határidő(k) pontokba szedve

1-6 hónap: problémás családok feltérképezése
7-12 hónap: prevenció kidolgozása, jelzőrendszer hatékonyságának
növelésére tett intézkedések kidolgozása
Évenként: felülvizsgálat
Határidő: folyamatos

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

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

nevelési

Problémás gyermekek számának csökkenése
Stressz kezelés javulása
Jelzőrendszer hatékony működésének köszönhetően csökken a mentális
gondokkal küzdő családok száma.
Családok idegenkedése attól, hogy az intim szférájában avatkoznak
mások.→ Elzárkózás a segítség igénybevételétől.
Helyi médiában: figyelemfelkeltés ezen témával kapcsolatban, érintettek
hol kaphatnak és kitől segítséget.
Iskolákban osztályfőnöki óra keretében beszélgetni a gyerekekkel,
iskolapszichológus bevonásával( ha van).
Segélyvonalak számának hirdetése.
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Szükséges erőforrások

Humán erőforrás: szakemberek
Adatbázis létrehozásához: számítógép internet hozzáféréssel
Anyagi erőforrás: pályázat, önkormányzati hozzájárulás

51

Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.
Intézkedés címe:
Feltárt
probléma
(kiinduló értékekkel)

A település játszóterei elavultak, megrongálódtak. (4.4.12.)

A település játszóterein a játékok elavultak, megrongálódtak.

Célok - Általános megfogalmazás

A közösségi térek fejlesztése a gyerekek részére.

- rövid,
- közép, és
- hosszú távú időegységekre bontásban

-

A játszóterek műszaki állapotának felmérése
Pályázati lehetőségek keresése
A játszóterek felújítása, új játékok beszerzése

-

A játszótéri játékok állapotának felmérése
Biztonsági előírások megismerése
Játékokat gyártó cégek, vállalkozók felkeresése
Pályázatfigyelés, pályázatírás
Felújítás terveztetése, engedélyek beszerzése
A játszóterek felújítása

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Szükséges erőforrások

Önkormányzat, szülők, Művelődési Ház, Műszaki szakértő,
jegyző
polgármester
Művelődési Ház, vállalkozók, szakhatóságok, Önkormányzat
-

1-4 hónap: játszóterek állapotának felmérése
5-12 hónap: tervek készíttetése
13-24 hónap: játszóterek felújítása
Folyamatos: pályázatfigyelés, pályázás
Határidő: 2018. december 31.

-

Játszótereken új játékok megléte
Elégedett szülők, vidám gyerekek
Közösségi élet fellendülése

A felújított játszótér nem minden korosztály
számára lesz használható.
Valamennyi korosztály igényeinek, lehetőségeinek figyelembe
vétele a tervezéskor és kivitelezéskor.
Pénzügyi: Európai Uniós, Országos, Járási, Megyei
pályázatok, Operatív programok
.Humán: kivitelezők
Egyéb: kapcsolat a szülőkkel, támogató cégekkel,
egyesületekkel
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.

Intézkedés címe:
Feltárt
probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás

- rövid,
- közép, és
- hosszú távú időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Nem biztosított a gyerekek kerékpárral való biztonságos
közlekedése a településen.
A településen nincsen kiépített kerékpárút, a járdák és az
utak nem
alkalmasak a biztonságos kerékpáros
közlekedéshez
Kerékpárral a gyerekek számára biztonságosan
megközelíthető legyen az iskola, óvoda, a település
nevezetességei és a közösségi terek.
- Kerékpárút kialakítási lehetőségek felmérése
- Utak, járdák felújítási lehetőségeinek felmérése
- Kerékpárutak létrehozása, utak, járdák felújítása
Igények felmérése
- Kerékpárút kialakítására alkalmas helyek feltérképezése
Tervek készítése
Pályázatfigyelés, pályázatok benyújtása
Sikeres pályázat esetén tervek készítése,
engedélyek beszerzése
Kerékpárutak kialakítása, járdák, utak felújítása

felelős

Önkormányzat, Műszaki szakértők, iskola igazgató,
óvoda vezető, szülők, jegyző, pályázatíró
polgármester

Partnerek

Műszaki szakértő, vállalkozás, szakhatóságok, Önkormányzat

Résztvevők és

Határidő(k) pontokba szedve

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

- 1-8 hónap: igények, kialakítási lehetőségek felmérése
- 9-18 hónap: tervek készítése, engedélyek beszerzése
19-29 hónap: kerékpárutak építése, utak járdák
felújítása
- Folyamatos: pályázatfigyelés, pályázatírás
Határidő: 2018. december 31.
-

Kerékpárutak számának növekedése
Kerékpárral közlekedők számának emelkedése
Kerékpárral iskolába, óvodába járó gyerekek
számának emelkedése
A kerékpárutak folyamatos karbantartása

Nem számolunk ilyennel
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Szükséges erőforrások

Pénzügyi:
Európai
Uniós,
Országos,
Járási,
Megyei
pályázatok,
Operatív
programok Humán: tervező,
kivitelező, pályázatíró
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.
Intézkedés címe:
Feltárt
probléma
(kiinduló értékekkel)

Célok - Általános megfogalmazás és
- rövid,
- közép, és
- hosszú távú időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

A fiatal korosztály képviselői jelentősen eltávolodtak egymástól
A fiatal korosztály képviselői jelentősen eltávolodtak
egymástól, ezért szükség van több korcsoportot átfogó
rendezvények
szervezésére,
közösségi
terek,
Gyerekek, fiatalok közötti kapcsolat kialakítása,
megerősítése.
- Fiatalok közötti interakció megszervezése.
- Igény szerint új programok szervezése
- Már működő szakkörök, programok fenntartása.
Hátrányos
helyzetű
tanulók/fiatalok
segítése,
támogatása
Fiatalok
közösségfejlesztése
annak
érdekében, hogy az egymás közötti kapcsolatok
javuljanak: ifjúsági klubok létrehozása és fenntartása,
önszerveződések támogatása
-

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Igényfelmérés
Igény esetén új programok szervezése
Meglévő programok további rendszeres megtartása
Visszajelzés megszervezése, programok igazítása az
felmerült igényekhez
A település nem rendelkezik olyan közösségi térrel,
mely a fiatalság számára megfelelő alternatívát
jelenthet. E település esetében törekedni kell a
közösségi terek kialakítására: a művelődési házak,
sportlétesítmények, alkotóházak, IKSZT-k, faluházak
alkalmasak lehetnek e szerep betöltésére. A kisebb
települések
esetében
a
programszervezésbe
önkéntesek, helyi egyesületek, közösségi szolgálatosok
bevonása indokolt lehet, míg a nagyobb
településeken a művelődésszervezők lehetnek a
közösségépítés bázisai. Mindkét esetben pedig
fontos a szakképzett (karizmatikus) pedagógusok
bevonása a programokba.

Gyerekek, szülők, könyvtáros, önkormányzati
tagok, önkéntesek, pedagógusok, civil szervezetek

testületi

Gyerekek, szülők, könyvtáros, önkormányzati
tagok, önkéntesek, pedagógusok,

testületi
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Határidő(k) pontokba szedve

-

-

1-6 hónap: Igényfelmérés, foglalkozások,
programok
megszervezése,
épületek
felmérése,
színterek
létesít
mények
felmérése,
7-12 hónap: foglalkozások tartása, tapasztalatok
gyűjtése, értékelés
Évenként: rendszeres programok megtartása
folyamatos pályázatfigyelés
Határidő: 2018. december 31.

-

A diákok lemorzsolódás arányának csökkenése (%)
Fiatalkorúak által elkövetett bűnügyek száma (db)
Közösségi programok száma (db)
Közösségi programokon résztvevők száma (fő)
A programba bevont közösségi terek száma (db)

-

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

2016-2020

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség.
Személyes megkeresés.
Szórólapos tájékoztatása.
Program lehetőségek szélesítése.

Szükséges erőforrások

Programokat befogadó helyszín.
Anyagi erőforrás: pályázat, önkormányzati
önkéntes felajánlások
Humán erőforrás: Szülői önkéntesi segítség,

forrás,
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Az idősek élethelyzetét feltáró adatok felmérése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen élő idősek életkörülményeiről szóló adatok hiánya,

Célok - Általános megfogalmazás

Tevékeny időskor, emberi kapcsolatok, közösségi élet

- rövid,
- Középtávú,
hosszú
bontásban

távú

időegységekre

-

önkéntesek toborzása adatfelmérésre
időskorúak felkeresése
adatbázis létrehozása

Önkéntesek toborzása adatfelmérésre
A településen élők közül 10 ember kiválasztása az adatok
felmérésre. Kérdőív kidolgozása
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba Időskorúak felkeresése
A településen élő összes időskorú felkeresése adatgyűjtés céljából.
szedve
Adatbázis létrehozása
Az összegyűjtött adatok rögzítése, rendszerezése.
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

A településen élő idősek, kiemelve az egyedülállókat, önkormányzat,
jegyző, mentálhigiénés szakember, szoc. gondozó
HEP Fórum-munkacsoport vezetője
Önkormányzat, szoc. ügyintéző, civil szervezetek, egyház,
Önkéntes fiatalok
1-2. hónap: önkéntesek toborzása felmérése
3-4. hónap: idősek látogatása, adatgyűjtés
5-6. adatbázis létrehozása
Határidő: folyamatos

-

Hány fő rászoruló van a településen
időskorúak egészségi állapotának dokumentálása
Hány idősnél végeznek önkéntes munkát a fiatalok

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Nehéz rávenni az időseket az önkéntesek fogadására, adatok
szolgáltatására. Nehezen mozgókat segíteni, bizalomhiánnyal
küzdőket meggyőzni kedvességgel, gondoskodással.

Szükséges erőforrások

Kérdőívhez: papír+írószer
Adatbázishoz: szoftver

57

Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Az idősek életvitelének javítása szociális gondozók számának
bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Segítség hiánya, egyedüllét,
kapcsolatok beszűkülése

Célok - Általános megfogalmazás

Tevékeny időskor, emberi kapcsolatok, közösségi élet

- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú
bontásban

időegységekre

-

elszigetelődés,

elmagányosodás,

házi segítségnyújtás megszervezése
nappali ellátás megszervezése
tevékeny időskor, bekapcsolódás a közösségi életbe

Idős rászorulók felmérése
Házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
kiépítése, kibővítése a helyi fiatalok 50 órás kötelező önkéntes
munkájával: segítés a bevásárlásban, a ház körüli munkákban,
életvitelben.
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba Nappali ellátás elindítása: Idősek Klubja-„Őszikék Klub”
melynek keretében beszélgetések, kézimunka, népdaléneklés,
szedve
Bekapcsolódás a település életébe: közösségi programokba,
„cserenagyi-pótmami” programba.

Résztvevők és
felelős

A településen élő idősek, kiemelve az egyedülállókat, önkormányzat,
jegyző, mentálhigiénés szakember, szoc. gondozó
HEP Fórum-munkacsoport vezetője

Partnerek

Önkormányzat, szoc. ügyintéző, civil szervezetek, egyház,
Önkéntes fiatalok

Határidő(k) pontokba szedve

1-2. hónap: rászorulók felmérése
3-4. hónap: házi segítségnyújtás rendszerének kibővítése,
jelzőrendszer bevezetése
Idősek Klubjának és a ”cserenagyi- pótmami” program indulása
Határidő: folyamatos

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

-

Hány fő rászoruló van a településen
X darab házi segítségnyújtó készülék lett
Hány idősnél végeznek önkéntes munkát a fiatalok
Hányan dolgoznak pótnagyiként
Létrejött az idősek Klubja, amit heti két alkalommal látogatnak

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Nehéz rávenni az időseket a jelzőrendszer igénylésére
Nehezen mozgókat segíteni, bizalomhiánnyal küzdőket meggyőzni
kedvességgel, gondoskodással.

Szükséges erőforrások

Pénzügyi erőforrást keresni pályázatokkal: jelzőrendszerre,
Idősek Klubja épületének felújítására,
Emberi erőforrás: helyi építési vállalkozó, önkéntes fiatalok,
mentálhigiénés szakember-klubvezetőnek, szoc. gondozó

58

Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Az idősek internethasználatának felmérése és klub szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Segítség hiánya, egyedüllét,
kapcsolatok beszűkülése

Célok - Általános megfogalmazás

Tevékeny időskor, emberi kapcsolatok, közösségi élet

- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú
bontásban

időegységekre

-

elszigetelődés,

elmagányosodás,

adatok felmérése
klubb szervezése megszervezése
tevékeny időskor, bekapcsolódás a közösségi életbe

Adatok felmérése
Az internet iránt érdeklődő idős korúak számának felmérése.
Internet oktatás elindítésa: Idősek Klubja-„Ineternetnagyi Klub”
Tevékenységek
melynek
keretében beszélgetések, oktatások zajlanak az üresen álló
(a beavatkozás tartalma) pontokba
iskola termek felújításával.
szedve
Bekapcsolódás a település életébe: közösségi programokba.
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Szükséges erőforrások

A településen élő idősek, kiemelve az egyedülállókat, önkormányzat,
jegyző, mentálhigiénés szakember, szoc. gondozó
HEP Fórum-munkacsoport vezetője
Önkormányzat, szoc. ügyintéző, civil szervezetek, egyház,
Önkéntes fiatalok
1-2 hónap: igények felmérése
3-13 hónap: a számítógépes alapok oktatása, klub elindítása
14-tól folyamatosan az ismeretek bővítése
Határidő: folyamatos

-

Hány idős sajátította el a számítógép használatát
Létrejött az Internetnagyi Klub, amit heti két alkalommal
látogatnak

Nehéz rávenni az időseket az új ismeretek elsajátítására
Pénzügyi erőforrást keresni pályázatokkal: számítógépekre, oktató
bérére
Terem felújítására
Emberi erőforrás: helyi építési vállalkozó, önkéntes fiatalok,
mentálhigiénés szakember-klubvezetőnek, szoc. gondozó
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.

Intézkedés címe:

Feltárt
probléma
(kiinduló értékekkel)

Célok - Általános megfogalmazás és
- rövid,
- közép, és
- hosszú távú időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Idős emberek elmagányosodása (6.3.)
Az időskorosztály képviselői jelentősen eltávolodtak
egymástól, elmagányosodás nő, ezért szükség van
Idősebb korosztály által használt közösségi terek
létrehozására, felújítására, parkok, kegyeleti helyek,
templom, felújítására, bővítésre

Idősek közötti kapcsolat kialakítása, megerősítése.
- Idősek közötti interakció megszervezése.
- Igény szerint új programok szervezése
- Már működő szakkörök, programok fenntartása.
- Idősek közösségfejlesztése annak érdekében, hogy az
egymás közötti kapcsolatok javuljanak: idősek klubja
létrehozása
és
fenntartása,
önszerveződések
támogatása

-

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Igényfelmérés
Igény esetén új programok szervezése
Meglévő programok további rendszeres megtartása
Visszajelzés megszervezése, programok igazítása az
felmerült igényekhez
A település nem rendelkezik olyan közösségi térrel,
mely az idősek számára megfelelő alternatívát
jelenthet. E település esetében törekedni kell a
közösségi terek kialakítására: a művelődési házak,
parkok, kegyeleti helyek alkotóházak, IKSZT-k,
faluházak, templom alkalmasak lehetnek e szerep
betöltésére. A kisebb települések esetében a
programszervezésbe önkéntesek, helyi egyesületek,
közösségi szolgálatosok bevonása indokolt lehet, míg
a nagyobb településeken a művelődésszervezők
lehetnek a közösségépítés bázisai.

Idősek könyvtáros,
önkormányzati
testületi
önkéntesek, pedagógusok, civil szervezetek

tagok,

idősek,
könyvtáros, önkormányzati
önkéntesek, pedagógusok,

tagok,

testületi
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Határidő(k) pontokba szedve

-

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

-

2016-2020
1-6 hónap: Igényfelmérés, foglalkozások,
programok
megszervezése,
épületek
felmérése, színterek létesítmények felmérése,
7-12 hónap: foglalkozások tartása, tapasztalatok
gyűjtése, értékelés
Évenként: rendszeres programok megtartása
folyamatos pályázatfigyelés
Határidő: 2018. december 31.

Az idősek elmagányosodásának csökkenése (%)
Közösségi programok száma (db)
Közösségi programokon résztvevők száma (fő)
A programba bevont közösségi terek száma (db)

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség.
Személyes megkeresés.
Szórólapos tájékoztatása.
Program lehetőségek szélesítése.

Szükséges erőforrások

Programokat befogadó helyszín.
Anyagi erőforrás: pályázat, önkormányzati
önkéntes felajánlások
Humán erőforrás: Szülői önkéntesi segítség,

forrás,
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.

Intézkedés címe:
Feltárt
probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás

- rövid,
- közép, és
- hosszú távú időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Idős emberek települések közötti közlekedésének
segítése (6.2.3.)
A helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások száma kevés,
így szakellátásokra való eljutás nehézkes (orvosi vizsgálatok,
gyógyszerkiváltás)
Közösségi közlekedési eszköz beszerzés
-

igények felmérése,
közlekedési eszköz kínálat felmérése
pályázat
beszerzés

-

Igények felmérése
Pályázatfigyelés, pályázatok benyújtása
Sikeres pályázat esetén tervek készítése,
engedélyek beszerzése
Beruházás, felújítás megvalósítása

-

felelős

Önkormányzat, Műszaki szakértő, Idősek Klubja, idős
emberek, jegyző, pályázatíró
polgármester

Partnerek

Műszaki szakértő, vállalkozás, szakhatóságok, Önkormányzat

Résztvevők és

Határidő(k) pontokba szedve

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

Szükséges erőforrások

-

2016-2020
1-8 hónap igények, kialakítási lehetőségek felmérése
9-18 hónap tervek készítése, engedélyek beszerzése
19-29 hónap beszerzés, felújítás pályázat függvényében
Folyamatos: pályázatfigyelés, pályázatírás
Határidő: 2018. december 31.

-

javul a szakosított ellátásokhoz való hozzájutás
komfort érzet növekedik
elégedett idősek aránya nő

érdektelenség

Pénzügyi:
pályázatok,
támogatások Humán: tervező,
kivitelező, pályázatíró
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.

Intézkedés címe:

Feltárt
probléma
(kiinduló értékekkel)

Célok - Általános megfogalmazás és
- rövid,
- közép, és
- hosszú távú időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Generációk eltávolodása
Az időskorosztály és a fiatal korosztály képviselői
jelentősen eltávolodtak egymástól,
ezért szükség van
olyan programok szervezésére, amelyek közelítik a két
réteget.

Egymás közötti kapcsolat kialakítása, megerősítése.
- Közös interakciók megszervezése.
- Igény szerint új programok szervezése
- Már működő szakkörök, programok fenntartása.
- Közösségfejlesztés annak érdekében, hogy az egymás
közötti kapcsolatok javuljanak: klubok létrehozása és
fenntartása, önszerveződések támogatása

-

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Igényfelmérés
Igény esetén új programok szervezése
Meglévő programok további rendszeres megtartása
Visszajelzés megszervezése, programok igazítása az
felmerült igényekhez
A település esetében a
programszervezésbe
önkéntesek, helyi egyesületek, közösségi szolgálatosok
bevonása
indokolt
lehet,
míg
a
nagyobb
településeken a művelődésszervezők lehetnek a
közösségépítés bázisai.

Idősek , fiatalok,óvoda, iskola, könyvtáros, önkormányzati
testületi tagok, önkéntesek, pedagógusok, civil szervezetek
Idősek , fiatalok,óvoda, iskola, könyvtáros,
testületi tagok, önkéntesek, pedagógusok,

önkormányzati
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Határidő(k) pontokba szedve

-

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

-

2016-2020
1-6 hónap: Igényfelmérés, foglalkozások,
programok megszervezése,
7-12 hónap: foglalkozások tartása, tapasztalatok
gyűjtése, értékelés
Évenként: rendszeres programok megtartása
folyamatos pályázatfigyelés
Határidő: 2018. december 31.

Az idősek elmagányosodásának csökkenése (%)
Közösségi programok száma (db)
Közösségi programokon résztvevők száma (fő)

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség.
Személyes megkeresés.
Szórólapos tájékoztatása.
Program lehetőségek szélesítése.

Szükséges erőforrások

Programokat befogadó helyszín.
Anyagi erőforrás: pályázat, önkormányzati
önkéntes felajánlások
Humán erőforrás: Szülői önkéntesi segítség,

forrás,
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

8 általános iskolai végzettségnél magasabb végzettségű nők
elhelyezkedési lehetősége, adatok hiánya

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs adat a 8 általános iskolai végzettségnél magasabb végzettségű
nők elhelyezkedési arányáról

Célok - Általános megfogalmazás Magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők visszavezetése a
munkaerőpiacra.
és
- iskolai végzettségek felmérése, ezenbelül a nők aránya
- rövid,
- elhelyezkedési arányok
-középtávú,
- Megszűnjön a piacképes végzettséggel rendelkezők nők
-hosszútávú
időegységekre
munkanélkülisége.
bontásban
- Hiányszakmák/ területek feltérképezése
- adatbázis létrehozása
- Oktatók/iskolák felkészítése
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba - Eszközök biztosítása
- Propaganda
szedve
- Felvételi előkészítése
- Kapcsolatfelvétel a munkaerőpiaccal
Résztvevők és
felelős

Pedagógusok, cégek, vállalatok, Munkaügyi Központ, munkanélküliek

Partnerek

Pedagógusok, cégek, vállalatok, Munkaügyi Központ, munkanélküliek

Határidő(k) pontokba szedve

1-2. Feltérképezni az adott településen, hogy hány olyan 8 általános
iskolai végzettségnél magasabb végzettségű munkanélküli nő van,
aki tanulna más szakmát, adatbázis létrehozása
3-6. január: Képzőkkel kapcsolatfelvétel
7-9. május: Jelentkezők felvételi vizsgájának lebonyolítása
10-től: Munkanélküliek beiskolázása
Határidő: folyamatos

Eredményességi mutatók és annak
Felvettek száma/ végzettek száma
dokumentáltsága, forrása
Felvételi és vizsgaadatok
(rövid, közép és hosszútávon),
Elhelyezkedési ráta javul
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Nem indul képzés. Nincs jelentkező, aki tanulna.

Szükséges erőforrások

Emberi erőforrás. Pályázatok
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás
- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre
bontásban

NŐK közéletben való érvényesülése
Sok a munkanélküli GYES, GYED után
Elszigetelődés, nehéz visszatérés, társadalmi, közéletből való
kimaradás
Munkahely/család összhangjának megteremtése

- munkacsoport, vagy felelős „a nőkért”
- tájékoztató fórumok a lehetőségeikről
- anyabarát munka, gyerekfelügyelet
- „Nőkért” munkacsoport tájékoztat a munkaügyi mentor
segítségével a képzési és elhelyezkedést támogató lehetőségekről
- Gyermekfelügyelet megszervezése: óvodai nyitva tartás/ügyelet,
„pótnagyik” beszervezése
Képzések, átképzések, elhelyezkedést segítő támogatások,
Tevékenységek
vállalkozóvá
válás támogatása a munkaügy segítségével
(a beavatkozás tartalma) pontokba
- Helyben, vagy közelben lévő anyabarát munkahelyek felkutatása
szedve
- „ Lányok-asszonyok Klub” létrehozása közös beszélgetések,
babákkal kapcsolatos eszmecserék, közös gyermekfelügyelet stb.
- Családi napközi megszervezése
- Képviseleti jogok megismertetése
Résztvevők és felelős

Nők, kisgyermekek 0-6 éves korig
Munkáltatók, munkaügyi kp. Képző intézmények, „pótnagyik”
Munkacsoport vezető

Partnerek

Óvoda dolgozói, munkaügyi kp. Munkáltatók, helyi vállalkozók
apák
-

1. hónapban munkacsoport létrehozása
2-3. hónap: tájékoztató fórum, képzések
1
év:
támogatások,
munkahelyek
felderítése,
Határidő(k) pontokba szedve
gyermekfelügyelet megoldása
- Határidő: folyamaros
A nők tájékozottak a lehetőségeikről, képviselik álláspontjukat a
Eredményességi
mutatók
közéletben.
(INDIKÁTOROK)
Új szakmát szerzett: 5 fő
és annak dokumentáltsága, forrása
Vállalkozóvá vált: 6 fő
(rövid, közép és hosszútávon),
Anyabarát munkahely lehetőséget ad, hogy több idő maradjon a
valamint fenntarthatósága
háztartásra, gyermekfelügyelet megoldódott.
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Nehéz visszatérni a munka világába pl. 6 év után.
GYES utáni új szerep tanulásának, segítése

Szükséges erőforrások

Önkormányzat anyagi támogatása
Munkaügyi programok a nőkre szabottan
Humán erőforrás: „nőkért” munkacsoport, óvónők, dajkák, önkéntes
nyugdíjasok
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.

Intézkedés címe:
Feltárt
probléma
(kiinduló értékekkel)

Célok - Általános megfogalmazás
- rövid,
- közép, és
- hosszú távú időegységekre bontásban

Babakocsival való közlekedés akadályai.
A település utcáinak egy részében a járda még nem került
kiépítésre, illetve a meglévők nagy része babakocsival
járhatatlan, vagy veszélyes, az utak kátyúsak, a járdák
állapota elavult, esős időben a vízelvezetés nem megoldott
A település járdáin a balesetmentesen közlekedés biztosítása.
-

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

-

A járdák, utak, vízelvezetés állapotának felmérése
1-8 hónap
Kivitelezés tervezése, pályázatok keresése 8-18
hónap
Járdák, utak felújítása , vízelvezetés kijavítása 1826 hónap
A járdák, utak, vízelvezetés állapotfelmérése
Tervek készíttetése
Pályázatfigyelés, pályázatok benyújtása
Engedélyek beszerzése
Építés, felújítás kivitelezése

Önkormányzat, Műszaki szakértők, Óvoda vezető, védőnők,
szülők
Polgármester
Önkormányzat, Műszaki szakértők, Tervező,
Kivitelező Polgármester

2015-2020
- 1-8 hónap: járdák állapotának felmérése
- 9-20 hónap: tervek készítése, engedélyek
beszerzése
- 21-36 hónap: járdák felújítása, kialakítása
- Folyamatos: pályázatfigyelés, pályázás
- Határidő: 2018. december 31.
-

Új járdák, utak kiépülése
vízelvezetés megoldása,
Járdák minőségének javulása
Babakocsival közlekedők számának emelkedése
A járdák karbantartása
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Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások

Nem várható kockázat

pénzügyi:
Európai Uniós, Megyei Járási pályázatok,
Operatív programok, terveztetés, kivitelezés, engedélyezés
Humán: tervező kivitelező, műszaki ellenőr, pályázati
ügyintéző
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosság létszámának feltérképezése
problématerületenként.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Adathiány az önkormányzatoknál a fogyatékkal élő lakosság
létszámáról, betegségükről.

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

Teljeskörű (éves, féléves, havi) adatbázis létrehozása.
- Fogyatékkal
élők
létszámának
feltérképezése
betegségterületek feltárásával.
- Tartós
betegek
létszámának,
feltérképezése,
betegségterületek feltárásával.
- Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése
Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása.

- Rendszer felépítése
Tevékenységek
- Partnerek megkeresése
(a beavatkozás tartalma) pontokba - Adatbázis létrehozása
szedve
- Adatbázis folyamatos karbantartása

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

Családsegítő; Gyermekorvos; Szakorvos; Szülők
HEP fórum vezetője; Önkormányzat szociális ügyintézője
Családsegítő; Gyermekorvos; Szakorvos; Szülők
1-6 hónap: Adatbázis kialakítása, partnerek
tájékoztatása
7- 12 hónap: Adatbázis feltöltése
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása
Határidő: folyamatos

megkeresése,

Eredményességi mutatók és annak
Teljes körű éves problématerületenkénti adatbázis megléte.
dokumentáltsága, forrása
Folyamatos frissítés.
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Együttműködés hiánya.

Szükséges erőforrások

Szakemberek; számítógép+hálózat;
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Mozgáskorlátozott személyek járdán való közlekedésének
segítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A település járdái nem megfelelőek a mozgáskorlátozott
személyek akadálynélküli közlekedésére

Célok - Általános megfogalmazás

Intézmények szolgáltatásainak elérése mindenki számára,
akadálymentesített közszolgáltatások

- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

– tervezés, pályázás
− járdafelújítás megvalósítása
− egyenlő esély a mozgáskorlátozottak számára
Lehetőségek számbavétele, tervek elkészítése, engedélyek
beszerzése, pályázatfigyelés, pályázás.
Tevékenységek
Helyi, vagy közeli építésügyi szakemberek, vállalkozók
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve megkeresése.
Megvalósítás: Járdák szélesítése, simábbá tétele.
Résztvevők és

A településen fogyatékkal élők, az intézmények

felelős

a fogyatékkal élők munkacsoport vezetője

Partnerek

Önkormányzat, intézmények vezetői, helyi vállalkozók,
önkéntesek

Határidő(k) pontokba szedve

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

1. hónap: tervek, engedélyek,
2. hónappályázat
10. hónap munkálatok elvégzése
Határidő: folyamatos
Elégedett lakosság, könnyebb közlekedés.
Fogyatékkal élő gyermek beíratása óvodába 1 fő, iskolába 2
fő.

fenntarthatósága

Az akadálymentesített szolgáltatások, közintézmények
igénybe vétele sok éven keresztül biztosított.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

A fogyatékkal élők nem rendelkeznek kellő információval a
lehetőségeikről. Személyes tájékoztatásuk fontos!

Szükséges erőforrások

Pénzügyi erőforrás: önkormányzati pályázatból,
humán erőforrás: helyi építési vállalkozó, önkéntes fiatalok
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Határidő módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során

Intézkedés címe:

Település központjában lévő kis bolt akadálymentesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A
település
központjában
lévő
akadálymentesítése nem megoldott.

Célok - Általános megfogalmazás

A bolt szolgáltatásainak elérése mindenki számára.

- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

élelmiszer

bolt

– tervezés, pályázás
− akadálymentesítés megvalósítása
− egyenlő esély a mozgáskorlátozottak számára

Lehetőségek számbavétele, tervek elkészítése, engedélyek
beszerzése, pályázatfigyelés, pályázás.
Tevékenységek
Helyi, vagy közeli építésügyi szakemberek, vállalkozók
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve megkeresése.
Megvalósítás: Akadálymentesítés kialakítása a boltnál
Résztvevők és

A településen fogyatékkal élők, az intézmények

felelős

a fogyatékkal élők munkacsoport vezetője

Partnerek

Önkormányzat, intézmények vezetői, helyi vállalkozók,
önkéntesek

Határidő(k) pontokba szedve

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

1. hónap: tervek, engedélyek,
2. hónap pályázat
10. hónap munkálatok elvégzése
Határidő: folyamatos
Elégedett lakosság, szolgáltatások
elérhetőek
Akadálymentesített épület:

mindenki

számára

fenntarthatósága

Az akadálymentesített szolgáltatások,
igénybe vétele biztosított.

közintézmények

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

A fogyatékkal élők nem rendelkeznek kellő információval a
lehetőségeikről. Személyes tájékoztatásuk fontos!

Szükséges erőforrások

Pénzügyi erőforrás: önkormányzati pályázatból,
humán erőforrás: helyi építési vállalkozó, önkéntes fiatalok
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Módosítva a 2015. december 7-i felülvizsgálat során: Új intézkedés beillesztése a HEP IT-be.
Intézkedés címe:

Önkormányzati épületek nincsenek akadály mentesítve (7.3)

A településen lévő önkormányzati épületek nem
akadálymentesítettek, így a közügyek intézése is akadályba
ütközhet.
Célok - Általános megfogalmazás
− A település akadálymentesítésének felülvizsgálata,
újratervezése az érintett célcsoportok bevonásával;
- rövid,
− A közösségi terek racionális, összehangolt
hálózatszerű akadálymentesítésének
és
- Középtávú,
megvalósítása.
- hosszú távú időegységekre bontásban
− A későbbi beruházások során az érintettek aktív
bevonásának biztosítása az akadálymentesítés
tervezése során.
- A közösségi terek , ö n k o r m á n y z a t i é p ü l e t e k
jelenlegi állapotának felmérése – a célcsoportok
bevonásával – az akadálymentesítettség minőségét
figyelembe véve;
- A jó gyakorlatok azonosítása, majd azok felhasználásával
a fejlesztési irányok meghatározása;
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve - A közösségi terek komplex akadálymentesítése (beleértve
a beruházások teljes ideje alatt a folyamatos egyeztetés
biztosítását az érintett célcsoportok képviselőivel);
Az érintettek számára véleményezési lehetőség biztosítása,
illetve bevonásuk az akadálymentesítésbe a későbbiek során
is.
Fogyatékkal élő személyek:
- mozgássérült,
- látássérült,
- hallássérült,
Résztvevők és
- értelmi fogyatékkal élő,
- beszédfogyatékkal élő,
felelős
- autista;
Önkormányzatok; Rendezvényterek tulajdonosai
a fogyatékkal élők munkacsoport vezetője
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Partnerek

Önkormányzat, intézmények vezetői, helyi vállalkozók,
önkéntesek, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba szedve

2016-2020
1.-4 hónap: tervek, engedélyek,
- pályázatok
2018. december 31.- munkálatok elvégzése
Határidő: 2018. december 31.
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Eredményességi mutatók (INDIKÁTOROK)
és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

- Akadálymentesített parkolók száma;
Akadálymentesített járdák, gyalogutak;
- Rámpák száma;
- Akadálymentesített bejáratok száma;
- Akadálymentesített WC-mosdó száma.
Akadálymentesen megközelíthető intézmények, közösségi
terek száma;
Gazdasági fenntarthatóság: nem releváns
Környezeti fenntarthatóság: abban az esetben, ha a
beruházásokat
megvalósítók a kialakított területek
karbantartásáról
is
gondoskodnak;
Társadalmi
fenntarthatóság:
az érintett célcsoportok
részéről
folyamatos igény lép fel az ő érdekeiket is szem előtt
tartó közlekedési vonalak számának bővítése iránt.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Pályázati források hiánya

Szükséges erőforrások

Pénzügyi erőforrás: Európai Uniós, Járási, Megyei
pályázatból, Operatív programokból
humán erőforrás: helyi építési vállalkozó, önkéntes fiatalok,
pályázat író

73

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
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentumo
kkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

Az
intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

Az
intézkedés
megvalósítás
Az intézkedés
ához
eredményességét mérő
szükséges
indikátor(ok)
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

21-25 éveseket
érintő
munkanélkülisé
g
(3.2.2).
csökkentése

A nyilvántartott
munkanélküliek
közül magas a
pályakezdők
aránya

Munkanélküliek
TÁMOP
körében növekszik a pályázatok
pályakezdők aránya.
- Munkanélküliség és az
iskolai
végzettség
közötti
összefüggés
feltárása
- Képzési/ átképzési
lehetőségek, gyakorlati
helyek
keresése,
biztosítása.
Vállalkozók bevonása a
gyakorlati képzésekbe,
számukra támogatások
nyújtása.

Adatbázis
létrehozása
települési szinten az
munkanélküliek
körében az iskolai
végzettségüket
tekintve.
- Igények felmérése.
- Képzési helyek
felkeresése.
Vállalkozások
felkeresése.
Képzések
szervezése.
Támogatási
rendszer kiépítése.

Munkaügy
i Központ,
Önkormán
yzat,
Iskolák,
Vállalkozá
sok,
Jegyző,
HEP fórum
kijelölt
tagja

1-6
hónap:
Adatbázis
létrehozása
települési szinten
az munkanélküliek
körében az iskolai
végzettségüket
tekintve. Igények
felmérése.
7-8
hónap:
Vállalkozások
felkeresése.
9-16
hónap:
Képzések
szervezése.
17-24
hónap:
Támogatási
rendszer kiépítése.
határidp
Határidő:
folyamatos

- Adatbázis megléte
Emberi
- Megfelelő gyakorlati erőforrás.
időt megszerezték a Pályázatok.
képzésbe bevontak.
- Képzési tanmenetek
elkészültek.
- Jelenléti ívek.
- Képzésbe bevontak/
képzést
befejezők
létszáma

Nyertes
esetén

pályázat

2

51-x éveseket
érintő
munkanélkülisé
g
(3.2.2)
csökkentése

A nyilvántartott
munkanélküliek
közül magas az
idősek arány.

Munkanélküliek
TÁMOP
körében növekszik az pályázatok
idősek aránya.
- Munkanélküliség és az
iskolai
végzettség
közötti
összefüggés
feltárása
- Képzési/ átképzési
lehetőségek, gyakorlati
helyek
keresése,
biztosítása.

Adatbázis
létrehozása
települési szinten az
munkanélküliek
körében az iskolai
végzettségüket
tekintve.
- Igények felmérése.
- Képzési helyek
felkeresése.
Vállalkozások

Munkaügy
i Központ,
Önkormán
yzat,
Iskolák,
Vállalkozá
sok,
Jegyző,
HEP fórum
kijelölt
tagja

1-6
hónap:
Adatbázis
létrehozása
települési szinten
az munkanélküliek
körében az iskolai
végzettségüket
tekintve. Igények
felmérése.
7-8
hónap:
Vállalkozások

Adatbázis megléte
Emberi
Megfelelő
gyakorlati erőforrás.
időt megszerezték a Pályázatok.
képzésbe bevontak.
Képzési
tanmenetek
elkészültek.
Jelenléti ívek.
Képzésbe
bevontak/
képzést
befejezők
létszáma

Nyertes
esetén

pályázat
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Vállalkozók bevonása a
gyakorlati képzésekbe,
számukra támogatások
nyújtása.

3

való Országos
180
napnál Munkaerőpiacra
Tartós
idejű visszatérés
Közmunkapr
munkanélkülisé hosszabb
g visszaszorítása munkanélküliség, rászorulók felmérése, ogram
előítéletek,
hátrányos
megkülönböztetés
, aluliskolázottság,
50 év feletti kor,
pályakezdők,
utazás költségei
miatti nehézségek,
mentális
problémák
kialakulása

4.

Helyben
lévő
beruházások
növelése (3.2.6.)

Napjaink
társadalmi,
gazdasági
változásai és
folyamatai
számos
kedvezőtlen

munkaügyi támogatások
felkutatása
munkaügyi
mentor
segítségével személyre
szabott képzések
támogatott
munkahelyek
megkeresése,
elhelyezkedés

-szemléletmód
Operatív
megváltozása
a Programok
térségi
gazdasági
szereplői esetében
-a helyi mikro-, kis- és
közepes vállalkozások
aktívabb

felkeresése.
Képzések
szervezése.
Támogatási
rendszer kiépítése

felkeresése.
9-16
hónap:
Képzések
szervezése.
17-24
hónap:
Támogatási
rendszer kiépítése.
Határidő:
folyamatos
Rászorulók
Tartós
1-2
hónap:
felmérése,
munkanél rászorulók
munkaügyi
küliek,
felmérése,
támogatások
munkaügy munkaügyi
felkutatása,
i
kp. támogatások
Kapcsolatfelvétel a Mentorai
felkutatása
mentori segítség
munkaügyi központ jegyző
igénylése
mentorával.
3-4.
hónap:
Részvétel
az
támogatott
álláskeresési
képzésekre
tanácsadásokon,
jelentkezések
álláskereső klubban,
tájékoztató
1. év: új szakmával
fórumokon,
elhelyezkedés,
állásbörzéken.
a
visszatérés
Bekapcsolódás a TKKI
munkaerő piacra
futó programjaiba
Határidő:
Támogatott
folyamatos
képzésekre
jelentkezés, utazási
támogatással
Helyi
cégek,
vállalkozások
munkaerő igényének
felmérése
Elhelyezkedések
a
munkaügyi
támogatások
segítségével
A mentor hosszú
távú,
személyes
segítség nyújtása

-befektetőés
vállalkozásbarát
önkormányzatok
kialakítása:
befektetési
marketing
tevékenység

Helyi
vállalkoz
ások, új
beruházó
vállalkoz
ások,
helyi és

2016-2020
-2016. december
31.
új
lehetőségek
felkutatása
-2018.
beruházások

A
tartós
munkanélküliek 80%aképzésen vesz részt
60%-a
elhelyezkedik
támogatással
Javuló
életszínvonal,
anyagi
biztonság,
mentális
jólét
fenntartása,
az
új
munkahely megtartása
hosszú távon.

Pénzügyi
Pályázat
erőforrás:
elnyerése
munkaügyi
pályázatból
kapott
támogatás
Humán
erőforrás:
munkaügyi
mentor,
képző
intézmények
,
munkáltatók

-megszervezett
rendezvények,
előadások, képzések
száma
-rendezvényeken,
képzéseken
résztvevő szereplők

Megyei és Pályázat
helyi
elnyerése
emberi
erőforrás
fejlesztése
k,
foglalkozta
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következmén
nyel járnak. A
társadalmi
problémák
egyre
szembetűnőb
bek, és a
társadalom
megfelelő
működéséhez
megoldásuk
mára
már
elengedhetetl
enné
vált.
Azonban
a
fontos
közösségi
érdekek
képviselete, a
társadalmi
problémák
megoldása
vagy
enyhítése
nem
hagyható
pusztán
az
államra. Az
állami
szerepvállalás
visszaszorulás
a a jóléti
ellátások
biztosításába
n, továbbá a
szubszidiaritá
s
elvének
előtérbe
helyeződése
meg
is
követeli
a
szervezetektő
l,
intézményekt

szerepvállalásának
erősítése
a
társadalmi
felelősségvállalási
kezdeményezésekbe
n
-a
diszkriminációmentes
foglalkoztatás
biztosítása
-a
fenntartható
fejlődés
elveinek
megfelelő vállalkozási
struktúrák kiépítése

fejlesztése
-a térség piaci
szereplőinek
összegyűjtése,
megkeresése
-a
különböző
részvételi,
szerepvállalási
lehetőségek,
módszerek
(eszközök,
technikák),
jó
gyakorlatok
feltérképezése,
integrálása a helyi
adottságoknak
megfelelően
-térség
piaci
szereplőinek
képzése
rendezvények,
előadások,
céglátogatások
szervezése a jó
példák,
lehetőségek
ismertetése,
terjesztése
céljából,
érzékenyítő
előadások
(különösképp
a
vezető beosztású
személyek
számára)

térségi
civil
szervezet
ek
önkormá
nyzat

pályáztatása
-2018. december
31. beruházások
megvalósítása
Határidő: 2018.
december 31.

száma
civil
szervezetek
számának
növekedése
Térségen
belüli
együttműködések
számának
növekedése.

tásösztönzés
és
társadalmi
együttműk
ödés,
célkitűzés:
Helyi szintű
társadalmi
párbeszéd
és
helyi
identitás
erősödése
Európai
Uniós,
Országos,
Járási,
Megyei
pályázatok,
Operatív
programok
.
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ől, cégektől az
aktívabb
társadalmi
és közösségi
szerepvállalás
t,
a
környezetük
és a benne
élő
közösségük
sorsának,
jelenének és
jövőjének
alakításában
való felelős
részvételt. Ez
egyaránt
jelenthet
aktív
bekapcsolódá
st a közösség
ügyeinek
alakításába,
alternatív
szolgáltatások
biztosítását,
érdekképvisel
etet, felelős
és
fenntartható
üzleti
tevékenysége
t, vagy éppen
az
önkéntessége
t.
A
társadalmi
felelősségváll
alás kérdése
tehát egyre
aktuálisabb,
ami
elengedhetetl
enné teszi a
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társadalom
és
a
gazdaság
minél
szélesebb
körében
a
szemléletvált
ást
annak
érdekében,
hogy
saját
forrásaival és
lehetőségeive
l
kivegye
részét
a
hátrányos
helyzetűek
támogatásáb
anfelkarolásá
ban.
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Fogyatékkal élő
gyermekek valós
számának
feltérképezése

Pontatlan,
nem
teljes körű adatok
a
fogyatékos
beteg gyermekek
létszámáról,
betegségükről

Teljes
körű
(éves, Önkormányz
féléves, havi) adatbázis
ati
létrehozása.
adatbázisok
Fogyatékkal élő beteg
gyermekek,
betegségének
feltérképezése
Folyamatos
adatfrissítés, esetleges
hibák kiküszöbölése
Évenkénti
korrekt
adatbázis létrehozása.

2

Problémákkal
terhelt családi
háttér
kialakulásának

A családon belüli
stresszes
helyzetek kezelése
nem megfelelő

Családon belüli erőszak Önkormányzat
megelőzése.
költségvetési
Érintett
családok beszámolója
feltérképezése
teljes

védőnő,
iskola,óvoda-,
bölcsőde
vezetője;
családsegí
tő;
ifjúságvéd
elmi,
gyermekv
édelmi
felelős;
szülők,
jegyző,
gyermekor
vos
önkormán
yzat
szociális
ügyintézőj
e
Életvezetési Gyermekj
tanácsadások
óléti
megszervezése.
szolgálat,
Gyermekvédelmi gyermekor

Partnerek
megkeresése
(jelzőrendszer
tagjaival)
- Adatgyűjtés
Adatbázis
létrehozása
Adatbázis
folyamatos
karbantartása,
jelzőrendszer
folyamatos
működése

1-6
hónap: Teljes
körű
éves
Adatbázis
adatbázis
megléte.
kialakítása,
Folyamatos frissítés.
partnerek
megkeresése,
szülők
tájékoztatása
712
hónap:
Adatbázis
feltöltése
Évente: évenkénti
frissített adatbázis
létrehozása
Határidő:
folyamatos

Szakembere
k;
számítógép+
hálózat;

Eseti megbízás
alapján

1-6
hónap:
problémás
családok
feltérképezése

Humán
erőforrás:
szakembere
k

Jelzőrendszer
folyamatos
működése

Problémás gyermekek
számának csökkenése
Stressz kezelés javulása
Jelzőrendszer hatékony
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segítése

3.

4.

körűen.
Érintett
családok
számának csökkentése.
- Prevenciós programok
kidolgozása: oktatási-,
nevelési
intézményekben,
munkahelyeken
ismertetése.

munka megerősítése.
Jelzőrendszer
hatékonyságának
javítása.

A játszótéri játékok
állapotának
felmérése
Biztonsági
előírások
megismerése
Játékokat gyártó
cégek, vállalkozók
felkeresése
Pályázatfigyelés,
pályázatírás
Felújítás
terveztetése,
engedélyek
beszerzése
A
játszóterek
felújítása
-Igények felmérése
-Kerékpárút
kialakítására
alkalmas
helyek
feltérképezése
-Tervek készítése
-Pályázatfigyelés,
pályázatok
benyújtása
-Sikeres pályázat
esetén
tervek

A
település
játszóterei
elavultak,
megrongálódtak
. (4.4.12.)

A
település
játszóterein
a
játékok
elavultak,
megrongálódtak
.

A közösségi térek Operatív
fejlesztése a gyerekek Programok
részére.

Nem biztosított
a
gyerekek
kerékpárral való
biztonságos
közlekedése a
településen.

A településen
nincsen kiépített
kerékpárút,
a
járdák és az utak
nem alkalmasak
a
biztonságos
kerékpáros
közlekedéshez.

Kerékpárral
a Operatív
gyerekek
számára programok
biztonságosan
megközelíthető
legyen az iskola,
óvoda, a település
nevezetességei és a
közösségi terek.

A játszóterek műszaki
állapotának
felmérése
Pályázati lehetőségek
keresése
A
játszóterek
felújítása, új játékok
beszerzése

-Kerékpárút
kialakítási

vos, iskolai
gyermekv
édelmi
felelősök,
védőnő,
kisgyerme
kgondozó,
gyámható
ság,
nevelési
tanácsadó,
gyermekp
szichológu
sok,
egyház,
pedagógus
ok

7-12
hónap:
prevenció
kidolgozása,
jelzőrendszer
hatékonyságának
tett
növelésére
intézkedések
kidolgozása
Évenként:
felülvizsgálat
Határidő:
folyamatos

működésének
köszönhetően csökken
a mentális gondokkal
küzdő családok száma.

-1-4
hónap:
játszóterek
állapotának
felmérése
-5-12
hónap:
tervek
készíttetése
-13-24
hónap:
játszóterek
polgárme felújítása
ster
-Folyamatos:
pályázatfigyelés,
pályázás
Határidő: 2018.
december 31.

Játszótereken
új
játékok megléte
Elégedett
szülők,
vidám gyerekek
Közösségi
élet
fellendülése

Önkormá
nyzat,
szülők,
Művelőd
ési Ház,
Műszaki
szakértő,
jegyző

Önkormá
nyzat,
Műszaki
szakértők
, iskola
igazgató,
óvoda
vezető,
szülők,
jegyző,
pályázatí

1-8
hónap:
igények,
kialakítási
lehetőségek
felmérése
9-18
hónap:
tervek készítése,
engedélyek
beszerzése
19-29
hónap:
kerékpárutak

Adatbázis
létrehozásáh
oz:
számítógép
internet
hozzáférésse
l
Anyagi
erőforrás:
pályázat,
önkormányz
ati
hozzájárulás

Pénzügyi:
Európai
Uniós,
Országos,
Járási,
Megyei
pályázatok,
Operatív
programok
.Humán:
kivitelezők
Egyéb:
kapcsolat a
szülőkkel,
támogató
cégekkel,
egyesülete
kkel
Kerékpárutak
Pénzügyi:
számának
Európai
növekedése
Uniós,
Kerékpárral
Országos,
Járási,
közlekedők
számának
Megyei
pályázatok,
emelkedése
Kerékpárral iskolába, Operatív
óvodába
járó programok
gyerekek számának Humán:
tervező,
emelkedése

Pályázat
elnyerése

Pályázati
források szerint
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5.

A
fiatal
korosztály
képviselői
jelentősen
eltávolodtak
egymástól

A
fiatal
korosztály
képviselői
jelentősen
eltávolodtak
egymástól,
ezért
szükség
van
több
korcsoportot
átfogó
rendezvények
szervezésére,
közösségi terek,
sportlétesítmén
yek
megújítására.

lehetőségek
felmérése
-Utak,
járdák
felújítási
lehetőségeinek
felmérése
-Kerékpárutak
létrehozása,
utak,
járdák felújítása
Gyerekek,
Operatív
fiatalok
programok
közötti
kapcsolat
kialakítása,
megerősítés
e.
Fiatalok
közötti
interakció
megszervezése.
Igény
szerint
új
programok
szervezése
Már
működő
szakkörök, programok
fenntartása.
Hátrányos helyzetű
tanulók/fiatalok
segítése, támogatása
Fiatalok
közösségfejlesztése
annak
érdekében,
hogy
az egymás
közötti kapcsolatok
javuljanak:
ifjúsági
klubok létrehozása és
fenntartása,
önszerveződések
támogatása

készítése,
ró
engedélyek
polgárme
beszerzése
ster
-Kerékpárutak
kialakítása, járdák,
utak felújítása

építése,
utak A
kerékpárutak kivitelező,
járdák felújítása folyamatos
pályázatíró
Folyamatos:
karbantartása
pályázatfigyelés,
pályázatírás
Határidő: 2018.
december 31.

-Igényfelmérés
-Igény esetén új
programok
szervezése
-Meglévő
programok további
rendszeres
megtartása
-Visszajelzés
megszervezése,
programok
igazítása
az
felmerült
igényekhez
-A település nem
rendelkezik olyan
közösségi térrel,
mely a fiatalság
számára megfelelő
alternatívát
jelenthet.
E
település esetében
törekedni kell a
közösségi
terek
kialakítására:
a
művelődési házak,
sportlétesítmények
,
alkotóházak,
IKSZT-k, faluházak
alkalmasak
lehetnek e szerep
betöltésére.
A
kisebb települések
esetében
a
programszervezés

2016-2020

Gyerek
ek,
szülők,
könyvtá
ros,
önkorm
ányzati
testület
i
tagok,
önként
esek,
pedagó
gusok,
civil
szervez
etek

-A
diákok
lemorzsolódás
-1-6
hónap: arányának
Igényfelmérés,
csökkenése (%)
-Fiatalkorúak
által
foglalkozások,
elkövetett bűnügyek
programok
megszervezése, száma (db)
-Közösségi
épületek
programok
száma
felmérése,
színterek létesít (db)
-Közösségi
mények
programokon
felmérése,
száma
-7-12
hónap: résztvevők
(fő)
foglalkozások
-A
programba
tartása,
bevont
közösségi
tapasztalatok
terek száma (db)
gyűjtése,
értékelés
-Évenként:
rendszeres
programok
megtartása
folyamatos
pályázatfigyelés
Határidő: 2018.
december 31.

Programok Pályázatból
at
megvalósul
befogadó
helyszín.
Anyagi
erőforrás:p
ályázat,önk
ormányzati
forrás,önké
ntes
felajánláso
k
Humán
erőforrás:
Szülői
önkéntesi
segítség,
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be
önkéntesek,
helyi egyesületek,
közösségi
szolgálatosok
bevonása indokolt
lehet,
míg
a
nagyobb
településeken
a
művelődésszervez
ők lehetnek a
közösségépítés
bázisai. Mindkét
esetben
pedig
fontos
a
szakképzett
(karizmatikus)
pedagógusok
bevonása
a
programokba.
III. A nők esélyegyenlősége
1

8
általános
iskolai
végzettségnél
magasabb
végzettségű nők
elhelyezkedési
lehetősége,
adatok hiánya

Nincs adat a 8
általános iskolai
végzettségnél
magasabb
végzettségű nők
elhelyezkedési
arányáról

Magasabb
iskolai Gyermekjólét Hiányszakmák/
végzettséggel
i Beszámoló területek
rendelkezők
feltérképezése
adatbázis
visszavezetése
a
létrehozása
munkaerőpiacra.
iskolai
végzettségek
Oktatók/iskolák
felmérése, ezenbelül a
felkészítése
nők aránya
- Eszközök biztosítása
elhelyezkedési arányok
- Propaganda
Felvételi
Megszűnjön a piacképes
előkészítése
végzettséggel
rendelkezők
nők
- Kapcsolatfelvétel a
munkanélkülisége.
munkaerőpiaccal

Pedagógus
ok, cégek,
vállalatok,
Munkaügy
i Központ,
munkanél
küliek

1-2. Feltérképezni
az
adott
településen, hogy
hány
olyan
8
általános
iskolai
végzettségnél
magasabb
végzettségű
munkanélküli nő
van, aki tanulna
más
szakmát,
adatbázis
létrehozása
3-6.
január:
Képzőkkel
kapcsolatfelvétel
7-9.
május:
Jelentkezők
felvételi
vizsgájának
lebonyolítása
10-től:
Munkanélküliek
beiskolázása
Határidő:
folyamatos

Felvettek
száma/ Emberi
végzettek száma
erőforrás.
Felvételi
és Pályázatok
vizsgaadatok
Elhelyezkedési
ráta
javul

Pályázat alapján
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a Munkahely/család
NŐK közéletben Sok
munkanélküli
összhangjának
való
GYES, GYED után
megteremtése
érvényesülése
Elszigetelődés,
nehéz visszatérés,
társadalmi,
közéletből
való
kimaradás

3.

A
település
utcáinak
egy
Babakocsival
részében
a
járda
való közlekedés
még nem került
akadályai.
kiépítésre,
illetve
a
meglévők nagy
része

„Nőkért” Nők,
Gyermekjólét kisgyerme
i Beszámoló munkacsoport

munkacsoport,
vagy
felelős „a nőkért”
tájékoztató fórumok a
lehetőségeikről
anyabarát
munka,
gyerekfelügyelet

A település járdáin a Operatív
balesetmentesen
programok
közlekedés
biztosítása.
-A
járdák,
vízelvezetés
állapotának

utak,

tájékoztat
a
munkaügyi mentor
segítségével
a
képzési
és
elhelyezkedést
támogató
lehetőségekről
- Gyermekfelügyelet
megszervezése:
óvodai
nyitva
tartás/ügyelet,
„pótnagyik”
beszervezése
Képzések,
átképzések,
elhelyezkedést segítő
támogatások,
vállalkozóvá
válás
támogatása
a
munkaügy
segítségével
Helyben, vagy
közelben
lévő
anyabarát
munkahelyek
felkutatása
- „ Lányok-asszonyok
Klub”
létrehozása
közös beszélgetések,
babákkal kapcsolatos
eszmecserék, közös
gyermekfelügyelet
stb.
Családi napközi
megszervezése
- Képviseleti jogok
megismertetése

-A járdák, utak
vízelvezetés
állapotfelmérése
-Tervek
készíttetése
-Pályázatfigyelés,
pályázatok
benyújtása

1.
hónapban
munkacsoport
kek
0-6 létrehozása
hónap:
éves korig 2-3.
Munkáltat tájékoztató fórum,
ók,
képzések
munkaügy 1 év: támogatások,
i kp. Képző munkahelyek
intézmény felderítése,
ek,
gyermekfelügyelet
„pótnagyik megoldása
”
Határidő:
Munkacso folyamatos
port
vezető

A nők tájékozottak a
lehetőségeikről,
képviselik
álláspontjukat
a
közéletben.
Új szakmát szerzett: 5
fő
Vállalkozóvá vált: 6 fő
Anyabarát munkahely
lehetőséget ad, hogy
több idő maradjon a
háztartásra,
gyermekfelügyelet
megoldódott.

Önkormá
nyzat,
Műszaki
szakértők
, Óvoda
vezető,
védőnők,
szülők

-Új járdák, utak pénzügyi:
pályázati forrás,
kiépülése
Európai
támogatások
Uniós,
-vízelvezetés
Megyei
megoldása,
Járási
Járdák
pályázatok,
minőségének
Operatív
javulása
-Babakocsival
programok

2015-2020
-1-8
hónap:
járdák
állapotának
felmérése
-9-20
hónap:
tervek készítése,
engedélyek

Önkormányz Elégedettségi
at
anyagi
vizsgálat
támogatása
eredménye
Munkaügyi
programok a
nőkre
szabottan
Humán
erőforrás:
„nőkért”
munkacsopo
rt, óvónők,
dajkák,
önkéntes
nyugdíjasok
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babakocsival
járhatatlan, vagy
veszélyes,
az
utak kátyúsak, a
járdák állapota
elavult,
esős
időben
a
vízelvezetés
nem megoldott

felmérése 1-8 hónap
-Kivitelezés
tervezése, pályázatok
keresése 8-18 hónap
Járdák, utak felújítása
,vízelvezetés
kijavítása,
18-26
hónap

A településen élő
idősek
életkörülményeirő
l szóló adatok
hiánya,

Tevékeny
időskor,
emberi
kapcsolatok,
közösségi élet
önkéntesek toborzása
adatfelmérésre
időskorúak felkeresése
adatbázis létrehozása

-Engedélyek
beszerzése
közlekedők
beszerzése
Polgárme -21-36
hónap: számának
-Építés,
felújítás ster
járdák felújítása, emelkedése
kivitelezése
kialakítása
-Folyamatos:
pályázatfigyelés,
pályázás
Határidő: 2018.
december 31.

,
terveztetés
,
kivitelezés,
engedélyez
és
Humán:
tervező
kivitelező,
műszaki
ellenőr,
pályázati
ügyintéző

Önkéntesek
toborzása
adatfelmérésre
A településen élők
közül
10
ember
kiválasztása
az
adatok felmérésre.
Kérdőív kidolgozása

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Az
idősek
élethelyzetét
feltáró adatok
felmérése

Önkormányz
ati szociális
nyilvántartás
ok

Időskorúak
felkeresése
A településen élő
összes
időskorú
felkeresése
adatgyűjtés céljából.

2

Az
idősek
életvitelének
javítása szociális
gondozók
számának
bővítése

Segítség hiánya,
egyedüllét,
elszigetelődés,
elmagányosodás,
kapcsolatok
beszűkülése

Tevékeny
időskor,
emberi
kapcsolatok,
közösségi élet
házi
segítségnyújtás
megszervezése
nappali
ellátás
megszervezése
tevékeny
időskor,
bekapcsolódás
a
közösségi életbe

Adatbázis
létrehozása
Az
összegyűjtött
adatok
rögzítése,
rendszerezése.
rászorulók
Önkormányz Idős
felmérése
ati szociális
Házi segítségnyújtás
nyilvántartás és a jelzőrendszeres
ok
házi segítségnyújtás
kiépítése, kibővítése
a helyi fiatalok 50
órás
kötelező
önkéntes
munkájával: segítés a
bevásárlásban, a ház
körüli
munkákban,

A
települése
n
élő
idősek,
kiemelve
az
egyedüláll
ókat,
önkormán
yzat,
jegyző,
mentálhigi
énés
szakember
,
szoc.
gondozó
HEP
Fórummunkacso
port
vezetője
A
települése
n
élő
idősek,
kiemelve
az
egyedüláll
ókat,
önkormán
yzat,
jegyző,
mentálhigi

1-2
hónap:
önkéntesek
toborzása
felmérése
3-4. hónap: idősek
látogatása,
adatgyűjtés
5-6.
adatbázis
létrehozása
Határidő:
folyamatos

Hány fő rászoruló van a
településen
időskorúak egészségi
állapotának
dokumentálása
Hány idősnél végeznek
önkéntes munkát a
fiatalok

Kérdőívhez:
papír+írósze
r
Adatbázisho
z: szoftver

Jelzőrendszer
szoros
együttműködés
e

1-2
hónap:
rászorulók
felmérése
3-4. hónap: házi
segítségnyújtás
rendszerének
kibővítése,
jelzőrendszer
bevezetése
Idősek Klubjának
és a ”cserenagyipótmami”

Hány fő rászoruló van a
településen
X
darab
házi
segítségnyújtó készülék
lett
Hány idősnél végeznek
önkéntes munkát a
fiatalok
Hányan
dolgoznak
pótnagyiként
Létrejött az idősek
Klubja, amit heti két

Pénzügyi
erőforrást
keresni
pályázatokka
l:
jelzőrendsze
rre,
Idősek
Klubja
épületének
felújítására,
Emberi

Jelzőrendszer
szoros
együttműködés
e, pályázat
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3

4.

Az
idősek
internethasznála
tának felmérése
és
klub
szervezése

Segítség hiánya,
egyedüllét,
elszigetelődés,
elmagányosodás,
kapcsolatok
beszűkülése

Idős emberek Az
elmagányosodás időskorosztály
a (6.3.)
képviselői
jelentősen
eltávolodtak
egymástól,
elmagányosodás
nő,
ezért

Tevékeny
időskor, Országos
emberi
kapcsolatok,
Képzési
közösségi élet

Jegyzék

adatok felmérése
klub
szervezése
megszervezése
tevékeny
időskor,
bekapcsolódás
a
közösségi életbe

Idősek
Operatív
közötti
programok
kapcsolat
kialakítása,
megerősítés
e.
Idősek
közötti
interakció
megszervezése.

életvitelben.
Nappali
ellátás
elindítása:
Idősek
Klubja-„Őszikék Klub”
melynek keretében
beszélgetések,
kézimunka,
népdaléneklés,
Bekapcsolódás
a
település
életébe:
közösségi
programokba,
„cserenagyipótmami”
programba.

énés
szakember
,
szoc.
gondozó
HEP
Fórummunkacso
port
vezetője

program indulása
Határidő:
folyamatos

alkalommal látogatnak

erőforrás:
helyi építési
vállalkozó,
önkéntes
fiatalok,
mentálhigié
nés
szakemberklubvezetőn
ek,
szoc.
gondozó

Adatok felmérése
Az internet iránt
érdeklődő
idős
korúak
számának
felmérése.
Internet
oktatás
elindítása:
Idősek
Klubja„Ineternetnagyi Klub”
melynek keretében
beszélgetések,
oktatások zajlanak az
üresen álló iskola
termek felújításával.
Bekapcsolódás
a
település
életébe:
közösségi
programokba.

A
települése
n
élő
idősek,
kiemelve
az
egyedüláll
ókat,
önkormán
yzat,
jegyző,
mentálhigi
énés
szakember
,
szoc.
gondozó
HEP
Fórummunkacso
port
vezetője

1-2 hónap: igények
felmérése
3-13 hónap: a
számítógépes
alapok
oktatása,
klub elindítása
14-tól
folyamatosan
az
ismeretek bővítése
Határidő:
folyamatos

Hány idős sajátította el
a
számítógép
használatát
Létrejött
az
Internetnagyi
Klub,
amit
heti
két
alkalommal látogatnak

Pénzügyi
Pályázat
erőforrást
elnyerés
keresni
pályázatokka
l:
számítógépe
kre, oktató
bérére
Terem
felújítására
Emberi
erőforrás:
helyi építési
vállalkozó,
önkéntes
fiatalok,
mentálhigié
nés
szakemberklubvezetőn
ek,
szoc.
gondozó

-Igényfelmérés
-Igény esetén új
programok
szervezése
-Meglévő
programok további
rendszeres
megtartása
-Visszajelzés

Idősek
könyvtár
os,
önkormá
nyzati
testületi
tagok,
önkéntes
ek,

-2016-2020
-1-6
hónap:
Igényfelmérés,
foglalkozások,
programok
megszervezése,
épületek
felmérése,

Határidő: 2018.
december 31.

-Az
idősek
elmagányosodásána
k csökkenése (%)
-Közösségi
programok
száma
(db)
-Közösségi
programokon

Programok pályázati
at
források
befogadó
helyszín.
Anyagi
erőforrás:
pályázat,
önkormány
zati forrás,
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szükség
van
Idősebb
korosztály által
használt
közösségi terek
létrehozására,
felújítására,
parkok,
kegyeleti helyek,
templom,
felújítására,
bővítésre

5.

Idős emberek
települések
közötti
közlekedésének

Igény
szerint
új
programok
szervezése
Már
működő
szakkörök, programok
fenntartása.
Idősek
közösségfejlesztése
annak
érdekében,
hogy
az egymás
közötti kapcsolatok
javuljanak:
idősek
klubja létrehozása és
fenntartása,
önszerveződések
támogatása

A
helyi Közösségi közlekedési Operatív
egészségügyi és eszköz beszerzés
programok
szociális
-igények felmérése,
szolgáltatások

megszervezése,
programok
igazítása
az
felmerült
igényekhez
-A település nem
rendelkezik olyan
közösségi térrel,
mely az idősek
számára megfelelő
alternatívát
jelenthet.
E
település esetében
törekedni kell a
közösségi
terek
kialakítására:
a
művelődési házak,
parkok, kegyeleti
helyek
alkotóházak, IKSZTk,
faluházak,
templom
alkalmasak
lehetnek e szerep
betöltésére.
A
kisebb települések
esetében
a
programszervezés
be
önkéntesek,
helyi egyesületek,
közösségi
szolgálatosok
bevonása indokolt
lehet,
míg
a
nagyobb
településeken
a
művelődésszervez
ők lehetnek a
közösségépítés
bázisai.

-Igények felmérése
-Pályázatfigyelés,
pályázatok
benyújtása

pedagóg
usok, civil
szervezet
ek

színterek létesít
mények
felmérése,
-7-12
hónap:
foglalkozások
tartása,
tapasztalatok
gyűjtése,
értékelés
-Évenként:
rendszeres
programok
megtartása
-folyamatos
pályázatfigyelés
Határidő: 2018.
december 31.

résztvevők
száma
(fő)
-A
programba
bevont
közösségi
terek száma (db)

önkéntes
felajánláso
k
Humán
erőforrás:
Szülői
önkéntesi
segítség,

Önkormán 2016-2020
yzat,
Műszaki
-1-8
hónap
szakértő,
igények, kialakítási

-javul a szakosított
ellátásokhoz
való
hozzájutás
-komfort
érzet

Pénzügyi:
Megvalósítás
pályázatok,
pályázati
támogatások
forrásból
Humán:
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segítése (6.2.3.)

6.

Generációk
eltávolodása

száma kevés, így
szakellátásokra
való
eljutás
nehézkes (orvosi
vizsgálatok,
gyógyszerkiváltás)

Az
időskoro
sztály és
a fiatal
korosztál
y
képviselő
i
jelentőse
n
eltávolod
tak
egymást
ól,
ezért
szükség
van
olyan
program
ok
szervezés
ére,
amelyek
közelítik
a
két
réteget.

-közlekedési
eszköz
kínálat felmérése
-pályázat
-beszerzés

Egymás
Operatív
közötti
programok
kapcsolat
kialakítása,
megerősítése.
Közös
interakciók
megszervezése.
Igény

szerint

új

programok szervezése
Már működő szakkörök,
programok fenntartása.
Közösségfejlesztés
annak érdekében, hogy
az
egymás
közötti
kapcsolatok javuljanak:
klubok létrehozása és
fenntartása,
önszerveződések
támogatása

-Sikeres
pályázat
esetén
tervek
készítése, engedélyek
beszerzése
-Beruházás, felújítás
megvalósítása

Idősek
Klubja,
idős
emberek,
jegyző,
pályázatír
ó
polgármes
ter

lehetőségek
növekedik
felmérése
-elégedett
-9-18 hónap tervek aránya nő
készítése,
engedélyek
beszerzése
-19-29
hónap
beszerzés, felújítás
pályázat
függvényében

Határidő: 2018.
december 31.

Igényfelmérés
Igény

esetén

új

programok
szervezése
Meglévő programok
további rendszeres
megtartása
Visszajelzés
megszervezése,
programok igazítása
az
felmerült
igényekhez
A település esetében
a
programszervezésbe
önkéntesek,
helyi
egyesületek,
közösségi
szolgálatosok
bevonása
indokolt
lehet,
míg
a
nagyobb
településeken
a
művelődésszervezők
lehetnek
a
közösségépítés
bázisai.

tervező,
idősek kivitelező,
pályázatíró

Idősek ,
fiatalok,
óvoda,
iskola,
könyvtár
os,
önkormá
nyzati
testületi
tagok,
önkénte
sek,
pedagóg
usok,
civil
szerveze
tek

20162020
1-6
hónap:
Igényfe
lmérés,
foglalk
ozások,
progra
mok
megsz
ervezé
se,
7-12 hónap:
foglalkozások
tartása,
tapasztalatok
gyűjtése,
értékelés
Évenként:
rendszeres
programok
megtartása
folyamatos
pályázatfigyelés
Határidő:
2018.
december 31.

Az
idősek
elmagányosodásnák
csökkenése (%)
Közösségi programok
száma (db)
Közösségi programokon
résztvevők száma (fő)

Programoka Megvalósítás
t befogadó pályázati forrásból
helyszín.
Anyagi
erőforrás:p
ályázat,ön
kormányza
ti
forrás,
ö
Humán
erőforrás:
Szülői
önkéntesi
segítség,

Családsegí
tő;
Gyermeko
rvos;
Szakorvos;
Szülők

1-6
hónap:
Adatbázis
kialakítása,
partnerek
megkeresése,
tájékoztatása

Teljes
körű
éves
problématerületenként
i adatbázis megléte.
Folyamatos frissítés.

Szakembere
k;
számítógép+
hálózat;

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Fogyatékkal élő
felnőtt
korú
lakosság
létszámának
feltérképezése

Adathiány
az
önkormányzatokn
ál a fogyatékkal
élő
lakosság
létszámáról,
betegségükről.

Teljeskörű
(éves, Önkormányz
féléves, havi) adatbázis
ati Szociális
létrehozása.
Beszámoló
Fogyatékkal
élők
létszámának
feltérképezése

Rendszer felépítése
Partnerek
megkeresése
Adatbázis
létrehozása
Adatbázis

Jelzőrendszeri
tagok
együttműködés
e
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betegségterületek
feltárásával.
Tartós
betegek
létszámának,
feltérképezése,
betegségterületek
feltárásával.
Folyamatos
adatfrissítés, esetleges
hibák kiküszöbölése
Évenkénti
korrekt
adatbázis létrehozása.
Mozgáskorlátoz A település járdái Intézmények
ott személyek nem megfelelőek szolgáltatásainak
elérése
mindenki
járdán
való a
mozgáskorlátozott számára,
közlekedésének
akadálymentesített
személyek
segítése
közszolgáltatások
akadálynélküli
közlekedésére
tervezés, pályázás
járdafelújítás
megvalósítása
egyenlő
esély
a
mozgáskorlátozottak
számára

problématerület
enként

2

3

4.

Település
központjában
lévő kis bolt
akadálymentesít
ése

Önkormányzati
épületek
nincsenek
akadály

A
település
központjában lévő
élelmiszer
bolt
akadálymentesítés
e nem megoldott.

A településen
lévő
önkormányzati
épületek nem

Országos
szintű
pályázati
kiírások

A bolt szolgáltatásainak MVH
elérése
mindenki
pályázatok
számára.
tervezés, pályázás
akadálymentesítés
megvalósítása
egyenlő
esély
mozgáskorlátozottak
számára

A
település
akadálymentesítésé
nek felülvizsgálata,
újratervezése
az

a

Operatív
programok

folyamatos
karbantartása

HEP fórum
vezetője;
Önkormán
yzat
szociális
ügyintézőj
e

Lehetőségek
számbavétele, tervek
elkészítése,
engedélyek
beszerzése,
pályázatfigyelés,
pályázás.
Helyi, vagy közeli
építésügyi
szakemberek,
vállalkozók
megkeresése.
Megvalósítás: Járdák
szélesítése, simábbá
tétele.

A
települése
n
fogyatékk
al élők, az
intézmény
ek

Lehetőségek
számbavétele, tervek
elkészítése,
engedélyek
beszerzése,
pályázatfigyelés,
pályázás.
Helyi, vagy közeli
építésügyi
szakemberek,
vállalkozók
megkeresése.
Megvalósítás:
Akadálymentesítés
kialakítása a boltnál

A
települése
n
fogyatékk
al élők, az
intézmény
ek

-A közösségi terek ,
önkormányzati
épületek jelenlegi
állapotának

Fogyaték
kal
élő
személye
k:

a
fogyatékk
al
élők
munkacso
port
vezetője

a
fogyatékk
al
élők
munkacso
port
vezetője

712
hónap:
Adatbázis
feltöltése
Évente: évenkénti
frissített adatbázis
létrehozása
Határidő:
folyamatos

Pénzügyi
Pályázatok
erőforrás:
elnyerése
önkormányz
ati
pályázatból,
humán
erőforrás:
helyi építési
Az akadálymentesített vállalkozó,
szolgáltatások,
önkéntes
közintézmények
fiatalok
igénybe vétele sok éven
keresztül biztosított.

1. hónap: tervek,
engedélyek,
2. hónappályázat
3-10.
hónap
munkálatok
elvégzése
Határidő:
folyamatos

Elégedett
lakosság,
könnyebb közlekedés.
Fogyatékkal
élő
gyermek
beíratása
óvodába 1 fő, iskolába
2 fő.

1. hónap: tervek,
engedélyek,
2. hónap pályázat
3-10.
hónap
munkálatok
elvégzése
Határidő:
folyamatos

Elégedett
lakosság,
szolgáltatások mindenki
számára elérhetőek
Akadálymentesített
épület:
Az akadálymentesített
szolgáltatások,
közintézmények
igénybe
vétele
biztosított.

Pénzügyi
Pályázat
erőforrás:
elnyerése
önkormányz
ati
pályázatból,
humán
erőforrás:
helyi építési
vállalkozó,
önkéntes
fiatalok

2016-2020
1.-4
hónap:
tervek,
engedélyek,

-Akadálymentesített
parkolók száma;
Akadálymentesített
járdák, gyalogutak;

Pénzügyi
erőforrás:
Európai
Uniós,

Pályázati
források
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mentesítve (7.3) akadálymentesít
ettek, így a
közügyek
intézése
is
akadályba
ütközhet

érintett
célcsoportok
bevonásával;
A közösségi
A
későbbi
beruházások során az
érintettek
aktív
bevonásának
biztosítása
az
akadálymentesítés
tervezése során.

felmérése – a
célcsoportok
bevonásával – az
akadálymentesítet
tség
minőségét
figyelembe véve;
-A jó gyakorlatok
azonosítása, majd
azok
felhasználásával a
fejlesztési irányok
meghatározása;
-A közösségi terek
komplex
akadálymentesítés
e (beleértve a
beruházások teljes
ideje
alatt
a
folyamatos
egyeztetés
biztosítását
az
érintett
célcsoportok
képviselőivel);
Az
érintettek
számára
véleményezési
lehetőség
biztosítása, illetve
bevonásuk
az
akadálymentesítés
be a későbbiek
során is.

mozgáss
érült,
látássérül
t,
hallássér
ült,
-értelmi
fogyaték
kal élő,
beszédfo
gyatékkal
élő,
-autista;
Önkormá
nyzatok;
Rendezvé
nyterek
tulajdono
sai
a
fogyaték
kal élők
munkacs
oport
vezetője

- pályázatok
2018. december
31.- munkálatok
elvégzése
Határidő: 2018.
december 31.

-Rámpák száma;
-Akadálymentesített
bejáratok száma;
-Akadálymentesített
WC-mosdó száma.
Akadálymentesen
megközelíthető
intézmények,
közösségi
terek
száma;
Gazdasági
fenntarthatóság:
nem releváns
Környezeti
fenntarthatóság:
abban az esetben,
ha
a
beruházásokat
megvalósítók
a
kialakított területek
karbantartásáról is
gondoskodnak;
Társadalmi
fenntarthatóság: az
érintett célcsoportok
részéről folyamatos
igény lép fel az ő
érdekeiket is szem
előtt
tartó
közlekedési vonalak
számának bővítése
iránt.

Járási,
Megyei
pályázatból
, Operatív
programok
ból
humán
erőforrás:
helyi
építési
vállalkozó,
önkéntes
fiatalok,
pályázat író
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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 képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Számedli Cecília Éva
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
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toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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