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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
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 összhangban, Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A 2020-as I. felülvizsgálat során bekerült részeket ezzel a betűformával és
színnel jelöljük.

A település bemutatása
Magyarbánhegyes Község Békés Megye déli részén, a megye egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében,
a Mezőkovácsházi Járásban található. Az országos közúthálózathoz a 4439-es számú mellékút köti, vasúttal
a Békéscsaba-Mezőhegyes közötti vonalon, autóbusszal Orosháza felől közelíthető meg. A régészeti
szórványok azt bizonyítják, hogy már a népvándorlás népei is megfordultak a mai falu területén.
Magyarbánhegyes neve először egy 1406-ból származó oklevélben olvasható. A XV. században Hunyadi
birtok. Corvin János 1504-ben bekövetkezett halála után előbb özvegye, Frangepán Beatrix kezére került,
majd a tulajdonjog 1510-ben Brandenburgi György őrgrófra szállt. 1542-ben Bánhegyest Erdélyhez
csatolták. Gyula 1566-os eleste után a török elpusztítja, 1627-ben már csak nevében él. A tanyák kiépítése a
XVIII. század végén kezdődött, majd az 1800-as évek elején az Arad-megyei Nagyiratos községéből új
telepesek népesítették be a területet. Önállóvá a falu 1865-re vált. 1880-ban épült fel a zsidó hitközség
imaháza. A község katolikus temploma 1895-96-ban épült, eklektikus stílusban. A település népességi
fénykorát 1929-ben élte, a lakosság lélekszáma akkoriban elérte a 4000 főt.
Magyarbánhegyes település lakosságszáma csökkenő tendenciát mutat (1. táblázat). Ez leginkább a
születések csökkenő számával, a növekvő halálozási értékekkel, továbbá az évről-évre erősödő
elvándorlással magyarázható.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Fő
Év
Változás
(TS 0101)
2012
2335
bázis év
2013
2290
98,1%

2

2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2294
2280
2238
2233

100,2%
99,4%
98,2%
99,8%

A lakosság nemek szerinti megoszlása a vizsgált időszakban közel egyenlő, jelentős eltérések a
korcsoportonként történő megbontásban vannak. A legszembetűnőbb a különbség a 65 év felettiek között,
ahol megmutatkozik a nők várható magasabb élettartama (2.1. táblázat, 1.-2. ábra).
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele
nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Férfiak

Nők

1 128

1 155

135
37
708
86
162

175
24
614
78
264

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Összesen
(TS 0301)
2 283
65
310
61
1 322
164
426

Férfiak
Nők
(TS 0303)
(TS 0304)
49,41%
50,59%
2,85%
5,91%
7,67%
1,62%
1,05%
31,01%
26,89%
3,77%
3,42%
7,10%
11,56%

1. ábra: Magyarbánhegyes lakónépességének korcsoportonkénti megoszlása a férfiak esetében
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2. ábra: Magyarbánhegyes lakónépességének korcsoportonkénti megoszlása a nők esetében

Településünk lakossága – bár még csak kis mértékben – „öregszik”. Ez sajnos a már korábban említett
megállapítások tükrében (növekvő halálozás, csökkenő születés, elvándorlók száma) egyáltalán nem
meglepő. Némi reménykedésre talán csak az adhat okot, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény, a
családok számára előnyösebbnek mondható adózási rendszer lassíthatják a folyamatot. A 3., 4., és 5.
táblázat a 2012-2017 közötti időszak változásai mutatja be.
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3. számú táblázat - Öregedési index

Év

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

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

Öregedési index (%)
(TS 0401)

2012

439

303

144,88%

301
303
310
310
n. a.

149,83%
147,19%
141,29%
137,42%
n. a.

2013
451
2014
446
2015
438
2016
426
2017
n. a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

41

55

-14

-5,9

68
50
61
68
n. a.

-2
5
-1
-10
n. a.

-0,8
2,14
-0,43
-4,38
n. a.

2013
66
2014
55
2015
60
2016
58
2017
n. a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

2012
2013
2014
2015
2016

13
22
18
18
15

41
43
42
48
50

5

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)
-28
-21
-24
-30
-35

2017
n. a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

n. a.

n. a.

A történelem viharának sodrába került, többször újraalapított településünkön nem található jelentős számú
építészeti vagy kulturális érték, az igazi értékek olyan emberi tulajdonságokból adódnak, mint az itt lakók
akarása, munkabírása, szorgalma. Magyarbánhegyes lakói mindig is a mezőgazdaságból, a mezőgazdaságért
éltek, amihez a kiváló minőségű földek adták, adják az alapot. Küldetésünk, küldetéstudatunk is az ezekhez
nélkülözhetetlen emberi tulajdonságokból táplálkozik. Az esélyegyenlőség megadása minden ember
számára kiemelten fontos. Megléte segít abban, hogy mindenki számára elérhető legyen bármely olyan
lehetőség, szolgáltatás, ami az emberi életet emberivé teszi. Ennek érdekében Magyarbánhegyes
Önkormányzata minden tekintetben érvényesíti az esélyegyenlőség teljesülését a községünk működését és
fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumokban. Az esélyegyenlőség megvalósulását olyan elvnek
tekintjük, ami áthat minden önkormányzati tevékenységet. Az Önkormányzat esélyegyenlőségi politikáját
munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során, valamint intézményfenntartóként érvényesíti. Az
esélyegyenlőség megvalósításához szükséges folyamat során mindent megteszünk annak érdekében, hogy
a település lakossága szemléletváltáson menjen keresztül, melynek eszközei lehetnek a szabályozás, a
támogatás, a jó gyakorlatok bevezetése, azok bemutatása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Az esélyegyenlőség érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott kötelezettség, hanem hosszú
távú érdek is. Magyarbánhegyes Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
-

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
a 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).

Az esélyegyenlőség megvalósításához alapfeltétel a diszkrimináció- és szegregációmentesség.
Érvényesülésre kell jutnia az elvnek, hogy minden ember egyenlő. Ehhez szükség van olyan intézkedésekre,
eljárásokra, amelyek:
-

-

szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű
csoportok számára,
biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklést, vagy akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzati intézményekben a különböző
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-

közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális,
igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,
kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,
támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, és a
felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével.

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk felmérni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
Emellett célunk még 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.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A Képviselő-testület 2011-ben fogadta el az 1/2011. (II.25.) számú rendeletét az egyes szociális ellátások
helyi szabályairól. A törvényi szabályozáson túlmenően a rendelet célja az volt, hogy a szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítőképességére és helyi
sajátosságokra figyelemmel – meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható
pénzbeli, természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és
garanciáit. Hatáskör változás miatt a 2013-as esztendőben, továbbá a 2015-ös évben is új rendelet
megalkotására volt szükség, a 2/2015. (II.26.) számú rendelet is az előzőekben meghatározottak
szellemében készült, igazodva az újabb és újabb kihívásokhoz. A szociális ellátások, szolgáltatások
középpontjában változatlanul a család áll.
Az 5/2015 (III.31.) számú, az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet
2.§ (1) bekezdése 50 %-os kedvezményt biztosít a következő feltételek fennállása esetén:
 a kérelmező Magyarbánhegyes községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy
 magyarbánhegyesi tartózkodási hellyel rendelkezik és a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyen lakik
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a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a legkisebb
öregségi nyugdíj összegének 400 %-át, gyermeket egyedól nevelő esetében 450 %-át

A 11/2015 (IX.29.) számú rendelet a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás
jogosultsági feltételeit határozza meg, mely szerint tüzelőanyag támogatást lehet megállapítani annak a
tűzifával vagy szénnel fűtő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. Tüzelőanyag támogatás ingatlanonként
egy személynek állapítható meg, fa esetében legfeljebb 5 köbméter, szén esetében legfeljebb 10 mázsa. Az
elbírálás során előnyt élvez az, aki az Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult, vagy települési
támogatásra, különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásra jogosult, illetve a Gyvt.-ben meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család.
A 7/2016 (V.30.) számú önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szól.
Magyarbánhegyes Község közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. Az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében a mezőkovácsházi központi orvosi
ügyelet útján látja el. Magyarbánhegyes Község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot, mely
vegyes körzetként működik, ellátja az óvodát és az általános iskolát is. Magyarbánhegyes Község
közigazgatási területe, Nagybánhegyes Község közigazgatási területével közösen egy fogorvosi alapellátási
körzetet alkot. Az iskola-egészségügyi szolgálat ellátási körébe tartozó oktatási intézmények az óvoda, az
általános iskola, valamint a Dr. Illyés Sándor EGYMI intézményei tartoznak.
A 11/2017 (IX.26.) számú rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól rendelkezik.
A 2/2018 (I.30.) számú rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazza.
A 10/2018 (VI.12.) számú önkormányzati rendelet a község településképének védelméről szól.
A 14/2019. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet
a 20. §-al egészül ki, mely szerint az időskorú személyek települési támogatására minden magyarbánhegyesi
állandó lakóhellyel rendelkező időskorú személy - kivéve, aki más településen rendelkezik tartózkodási
hellyel - alanyi jogon jogosult jelen rendeletben rögzített eljárásrend mellett. Az időskorú személyek
települési támogatása keretében minden magyarbánhegyesi idős személy 5.000,- forint, egy összegben
folyósított, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatásra a magyarbánhegyesi állandó lakóhellyel rendelkező
személy 65. életévének betöltését követően, kérelemre, naptári évenként egy alkalommal jogosult.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Településfejlesztési koncepciónk célja, hogy megfogalmazódjon a település hosszú távú jövőképe, és ehhez
igazodjanak a középtávú fejlesztési célok.
Községünk hosszú távú jövőképe a nyitottság, a dinamizmus, az értékőrzés, a megújulás.
A középtávú stratégia céljai közé tartozik:
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-

a fenntartható településfejlesztés a funkciók harmóniájában
a község, mint az élhető, értékőrző falusi környezet
példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása

Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyermekesek érdekeit figyelembe vevő,
kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. Az egyes programok, koncepciók – a középtávú
stratégiából kiindulva – saját területükre vonatkozólag határozzák meg az esélyegyenlőséget előmozdító
célokat, intézkedéseket. Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának feladata az intézményeinek
fenntartása és működtetése, az önkormányzati lakásokkal és egyéb helyiségekkel való gazdálkodása,
magának a községnek az üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok,
ivóvízellátás, parkgondozás, temetőfenntartás stb.), az egészségügyi alapellátás, kulturális szolgáltatás, a
közbiztonság helyi feladatainak ellátása, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában.
Önkormányzatunk a köznevelés biztosítása és színvonalának javítása érdekében, egy sor fontos feladatot lát
el. Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről, áttekinti az intézményműködtetés,
fenntartás vonatkozó alapdokumentumait, intézkedik a szükséges módosításokról. Intézkedéseket tesz az
intézmény kihasználtságának növelésére. Ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő
programok szervezését. Az Önkormányzat segíti az intézmény pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. Alapvető feladat a KLIK által fenntartott, az 1-8. osztályos
általános iskola létszámának, szakmaiságának figyelemmel kísérése, és a község iránti elkötelezettségének
megerősítése.
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület fenntartja
és fejleszti a védőnői ellátást, a háziorvosi és fogorvosi alapellátást (vállalkozó orvosokkal), támogatja az
egészségügyi szolgáltatás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati
lehetőségeket keres. A fenti elvárásokkal összhangban, figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást
biztosító háziorvossal és fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződések teljesülését.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális
háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A Képviselő-testület - központi
jogszabályváltozások miatt – szükség szerint felülvizsgálja a helyi szociális és gyermekjóléti ellátások
rendszerét meghatározó rendeletét. A szociális és gyermekjóléti ellátások területén a Humán Szolgáltató
Központon keresztül a következő feladatokat látja el:








étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali ellátás
idősek klubja
fogyatékosok nappali ellátása
pszichiátriai betegek nappali ellátása
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

A helyi munkaerő foglalkoztatásában a közfoglalkoztatási programnak kulcsfontosságú szerepe van. A
közfoglalkoztatásban résztvevők száma változó, jellemzően magas érték, összefüggésben a programelemek
számával, valamint azok időtartamának hosszával. A programok túlnyomó többségében a bér- és járulékkiadásokat teljes mértékben támogatják, valamint az anyag és eszközvásárlásra is lehetőséget biztosítanak.
Ennek köszönhetően az Önkormányzat eszközállománya és tartaléka is gyarapodik.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Magyarbánhegyes az alábbi szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja nem
társulási szinten:
-

étkeztetés
házi segítségnyújtás, gondozás
nappali ellátások (idősek, fogyatékkal élők)

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat a Humán Szolgáltató Központ égisze alá tartozik. Mindemellett
jelen van településünkön a békéscsabai székhelyű Közösségi Misszió. Utóbbi a Humán Szolgáltató
Központhoz hasonlóan szintén házi gondozást valósít meg. Az ellátások és szolgáltatások összehangoltan,
koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A személyközpontú szociális
munka folyamatosan biztosított, ezáltal létrehozva a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az
esélyegyenlőség
megteremtésének
feltételeit.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzésünk alapjául szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttünk össze. Felhasználtuk továbbá az egyes ágazati beszámolókat, szakemberek
tapasztalatait. Azon adatoknál, melyekre vonatkozólag nyilvántartás nem állt rendelkezésre, a 2011. évi
népszámlálás volt az irányadó.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Statisztikai adatokból és segélyezési tapasztalatokból kiindulva, az egyik legégetőbb probléma a
szegénységben élők, de közöttük is a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek egyenes
következménye a leszakadás, ezáltal kiszorulás az életlehetőségekből, nem csak a tanulás, de a
foglalkoztatás, és az egészségügyi szolgáltatások területén is. A mélyszegénységben élők száma országosan
jóval 1 millió feletti. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket, és a hátrányos helyzetű
térségekben élőket. Ezen térségek közé tartozik sajnos a dél-békési rész is. Az érintettek nagy része roma,
így a romák felzárkóztatását szolgáló politikát nem lehet elkülöníteni a szegénység elleni általános
küzdelemtől, a társadalmi és gazdasági versenyképesség javításától. Magyarbánhegyes lakosságából a
2011. évi népszámlálás során 113-an mondták magukat romának. A legutóbbi helyhatósági választásokat
követően is megalakulhatott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, melyben 3 fő képviseli a
magyarbánhegyesi romák érdekeit.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényezőből összeadódó jelenség, okai között egyaránt találunk társadalmi
és kulturális hátrányokat, szocializációs hiányosságokat, alacsony vagy elavult iskolai végzettséget,
munkanélküliséget, egészségi állapotot, a családok gyermekszámait, a jövedelmi viszonyaikat,
gyermekszegénységet. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli
juttatások rendszereiből (családi pótlék, gyes, gyet). Az inaktív emberek nagy aránya alacsony iskolai
végzettséggel bír, sok köztük a megváltozott munkaképességű és a roma. Községünkben is leginkább ezek a
munkaerő-piacra jutás legfőbb akadályai: a megfelelő iskolázottság hiánya, a tartós munkanélküliségből
fakadó motiválatlanság, és a még mindig jelen levő társadalmi előítélet. A roma nők iskolázottsági,
foglalkoztatási szintje még a roma férfiakénál is lényegesen alacsonyabb.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
Az Esélyegyenlőségi Programunkban elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot,
munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Amikor azt vizsgáljuk, hogyan alakul a foglalkoztatottak és az állástalanok aránya adott időszakokban a
népességen belül, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy milyen jelentős változások
történtek az elmúlt 10-20 évben munkahelyek számát tekintve, úgy a település vonzáskörzetében, mint a
megye egészében. Rengeteg nagy foglalkoztató szűnt meg, vagy kényszerült jelentős változásokat
eszközölni, ami törvényszerűen létszámcsökkentéssel, leépítésekkel járt. A legközelebbi példák:
Nagybánhegyesen a tejüzem, Mezőhegyesen a cukorgyár (nem mellesleg a sarkadi is a bezárás, felszámolás
sorsára jutott. Korábban sokan ingáztak nap nap után a megyeszékhelyre húsipari, könnyű- és textilipari
cégekhez, de ezen lehetőségek közül is sok odalett. Rengeteg ember lába alól úgymond „kihúzták a talajt”.
Egyrészt a koruk miatt, másrészt a feleslegessé váló jártasságuk, tudásuk miatt némelyek a
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reménytelenséghez közeli helyzetbe kerültek. Nem tudták, vagy nem akarták vállalni az átképzés
bizonytalan, lassú időszakát. Nekik nem maradt más, mint a közfoglalkoztatás vagy a napszám, de ugye ez
sem folyamatos. A szerencsésebbek, kitartóbbak új szerepkörben tűnhettek, tűnhetnek fel.
Kamatoztathatják tudásukat, szakmai tapasztalataikat a községünkben már korábban is működő, vagy
éppen újonnan itt megtelepülő foglalkoztatónál. A teljesség igénye nélkül említve néhányat: BánkunSzövetkezet, Mateker-Agro Kft., Kempf-Agro Bt., Ketor-Agro Kft., Diolin-Ker Kft.
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Férfi
Nő
Év
Összesen
Férfi (TS 0801)
Nő (TS 0802)
Összesen
(TS 0803)
(TS 0804)
Fő
Fő
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
861
775
1 636
108,5
12,6%
72,5
9,4%
181
11,1%
2013
840
763
1 603
84,75
10,1%
53,75
7,0%
139
8,6%
2014
847
745
1 592
81,25
9,6%
39,25
5,3%
121
7,6%
2015
836
734
1 570
50
6,0%
28
3,8%
78
5,0%
2016
831
716
1 547
45,5
5,5%
28,75
4,0%
74
4,8%
2017
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fő
nyilvántartott álláskeresők
összesen
181
139
121
78
74
64
száma összesen
Fő
4,5
3,25
2,25
4,25
4
4
20 év alatti (TS 1002)
%
2,5%
2,3%
1,9%
5,4%
5,4%
6,3%
Fő
22,25
17,75
15,5
7,5
9,5
10
20-24 év (TS 1003)
%
12,3%
12,8%
12,9%
9,6%
12,8%
15,7%
Fő
23,5
16,75
15,75
11
10
6,5
25-29 év (TS 1004)
%
13,0%
12,1%
13,1%
14,1%
13,5%
10,2%
Fő
31,5
14,25
13,75
8,25
4,75
6,5
30-34 év (TS 1005)
%
17,4%
10,3%
11,4%
10,6%
6,4%
10,2%
Fő
17,25
18
15,25
12,5
8,75
3,25
35-39 év (TS 1006)
%
9,5%
13,0%
12,7%
16,0%
11,8%
5,1%
Fő
22,75
16,25
14
9,25
9,75
6,5
40-44 év (TS 1007)
%
12,6%
11,7%
11,6%
11,9%
13,1%
10,2%
Fő
16
14,75
13
7
7
9
45-49 év (TS 1008)
%
8,8%
10,6%
10,8%
9,0%
9,4%
14,2%
Fő
25,75
17,75
9
4
3,5
2,75
50-54 év (TS 1009)
%
14,2%
12,8%
7,5%
5,1%
4,7%
4,3%
Fő
15,75
17
17,5
7,25
8,25
3,5
55-59 év (TS 1010)
%
8,7%
12,3%
14,5%
9,3%
11,1%
5,5%
Fő
1,75
2,75
4,5
7
8,75
11,5
59 év feletti (TS 1011)
%
1,0%
2,0%
3,7%
9,0%
11,8%
18,1%
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év

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

180 napon túli
nyilvántartott álláskeresők
száma nemek szerint
Férfi

Nő

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

Összesen

Férfiak

Nők

58
35
18
22
20
n. a.

51,7%
71,4%
72,2%
59,1%
55,0%
n. a.

48,3%
28,6%
27,8%
40,9%
45,0%
n. a.

2012
17,4
30
28
2013
13,54
25
10
2014
10,56
13
5
2015
12,5
13
9
2016
13,57
11
9
2017
n. a.
n. a. n. a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Év

Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi
Fő

2012
200
170
370
15
2013
198
179
377
6
2014
194
171
365
4
2015
192
175
367
7
2016
182
179
361
4
2017
n. a. n. a.
n. a.
n. a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nő

Összesen

%

Fő

%

Fő

%

7,5%
3,0%
2,1%
3,6%
2,2%
n. a.

15
1
3
5
3
n. a.

8,8%
0,6%
1,8%
2,9%
1,7%
n. a.

30
7
7
12
7
n. a.

8,1%
1,9%
1,9%
3,3%
1,9%
n. a.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Lényeges kiemelni azt a tényt, hogy a település elszegényedett lakóinak foglalkoztatási esélyeit nagyban
befolyásolja alacsony iskolai végzettségük. Megvizsgálva a 2001. és a 2011. évi népszámlálás idevonatkozó
adatait, erőteljes csökkenés mutatkozik az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számát tekintve.
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A 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők foglalkoztatottsága minimálisnak mondható,
a regisztrált munkanélküliek közötti előfordulásuk pedig még ennél is elenyészőbb. Az is sajnálatos tény,
hogy az emberek fásultságból, kiábrándultságból adódó magatartása nem táptalaja a tanulás, képzés utáni
vágynak. Ezt erősíti az is, hogy általános és középiskolai felnőttoktatásban résztvevő magyarbánhegyesiek
száma nem kimutatható.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Férfi (TS 1601)

%
82,7%
2001
2011
92,7%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

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

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
76,1%
87,0%

%
17,3%
7,3%

%
23,9%
13,0%

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
(TS 0901)

Fő
Fő
2012
181
5,5
2013
139
5
2014
121
2,75
2015
78
1,5
2016
74
1
2017
79
2
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
3,0%
3,6%
2,3%
1,9%
1,3%
2,5%

Általános iskolai
végzettség (TS 0902)

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS 0903)

Fő
72,25
57
50,5
35,25
33,25
37

Fő
103,25
76,5
67,25
41,25
40
40,25

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
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%
39,9%
41,2%
41,9%
45,2%
44,8%
46,7%

%
57,0%
55,2%
55,8%
52,9%
53,9%
50,8%

Év

Általános iskolai felnőttoktatásban
tanulók száma
(TS 3401)

Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

%

2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Gimnáziumi
felnőttoktatásban résztvevők

Középiskolai tanulók száma a
felnőttoktatásban
(TS 3601)

Év

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Fő

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

c) közfoglalkoztatás
A helyi munkaerő foglalkoztatásában az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjának kulcsfontosságú
szerepe van. A közfoglalkoztatás új rendszerét a 2011. évi CVI. törvény (a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról) hozta létre, mely 2011.09.01.
napjától hatályos. A munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. A közfoglalkoztatásban résztvevők
száma változó, jellemzően magas érték, összefüggésben a programelemek számával, valamint azok
időtartamának hosszával. A helyi közfoglalkoztatás keretein belül nem csak szezonális munkákra, de
folyamatos jellegű fa- és fémipari, építőipari tevékenységre van lehetőség. A közfoglalkoztatásban dolgozók
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az utóbbi években rendszeresen részt vesznek a Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon, ahol tovább öregbítik
a bemutatott termékekkel, tevékenységgel a település jóhírét.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A helyi munkalehetőségek többé-kevésbé illeszkednek a helyi munkaerő és állásnélküli munkaerő számának
alakulásához, képzettségi szerkezetéhez. A helyi vállalkozások és kiskereskedelmi üzletek által
foglalkoztatott lakosok száma viszonylag alacsony. A foglalkoztatottak neme szempontjából a figyelembe
vett foglalkoztatók esetében a nők határozott túlsúlya érvényesül a helyi foglalkoztatási struktúrában. A női
foglalkoztatás dominanciája az Önkormányzat mellett az egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatások
között, valamint a kereskedelmi szektorban különösen határozott.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Helyi szintű képzésre, illetve továbbképzésre nem mutatkozik lehetőség. Ilyen jellegű lehetőségeket a
Mezőkovácsházi Munkaügyi Központ tud biztosítani az érintettek számára.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Korábban igények és lehetőségek szerint indultak képzések és átképzések. A megyeszékhelyen napi
bejárással van lehetőség 8-10 hónapos időtartamú, OKJ-s bizonyítványt adó tanfolyamok elvégzésére a
Munkaügyi Központ szervezésében. Ezen időtartam alatt az érintettek a számukra jóval kedvezőbb
keresetpótló juttatásban részesülnek, és még a beutazásuk is támogatott. Persze ehhez szigorú feltételeket
kell betartaniuk, a képzés elvégzését, a sikeres vizsgákat vállalniuk kell. Ez a fajta kötöttség sok, elsőre
érdeklődést mutató számára jelent visszatartó erőt.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők és a roma emberek foglalkoztatása a települési önkormányzat saját fenntartású
intézményeiben arányosnak mondható, a közfoglalkoztatásban is megtalálhatóak. Nem éri őket hátrányos
megkülönböztetés a nem roma lakossággal szemben. Számszerűsíthető adat az ő vonatkozásukban nem áll
rendelkezésünkre.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az Önkormányzattal szemben a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés, illetve az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi viszonyainak átrendeződése jelentős változásokat eredményezett a
lakosság jövedelemszerkezetében, a jövedelmi egyenlőtlenségek kialakulásában. Magyarbánhegyes Község
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Önkormányzata a rászorultsági alapon nyújtott, célzott támogatásokon keresztül elsősorban a családokra
koncentrál. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításai kapcsán
bekövetkezett hatáskörváltozás miatt, Önkormányzatunk a helyi szociális ellátó rendszer felülvizsgálatára és
újragondolására kényszerült. Megalkotta a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletet, mely 2015.03.02.
napjától hatályos, és sokrétűen szabályozza településünk szociális viszonyait. A rendelet hatálya kiterjed
minden olyan személyre, aki Magyarbánhegyes Község Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezik. A korábbi, megszokott segélyezési rendszer pénzbeli ellátási formái
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj) a
Mezőkovácsházi Járási Hivatalhoz kerültek át. A helyi szociális ellátások közé, újfajta ellátási típusként
bekerültek az úgynevezett települési támogatások, vagyis a települési lakásfenntartási támogatás, a
települési gyógyszertámogatás, a települési létfenntartási támogatás, és a települési temetési támogatás.
Ez utóbbi kettő ellátási forma rendkívüli pénzbeli támogatás, melyek speciális élethelyzetekben, váratlanul
adódó krízisek esetén nyújthatnak segítséget. Ezen ellátásokat kérelemben foglaltak alapján, a jövedelmiés jogosultsági feltételeknek megfelelve tudja az Önkormányzat megállapítani, igazodva a törvényi
előírásokban meghatározott minimum összegekhez. A települési gyógyszertámogatás lényegében a
korábbi, méltányossági alapon meghatározott közgyógyellátásnak felel meg. Települési
gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.
Ezeken túlmenően egyszeri beiskolázási támogatásban lehet részesíteni azt az állandó lakóhellyel
rendelkező szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke: bölcsődés, óvodás, általános iskolai tanuló,
nappali tagozatos középiskolai tanuló, felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatója, aki első
alap, vagy mester, illetve első szakképesítését szerzi meg, és akik családjában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 450 %-át, továbbá tárgyévben nem részesültek
és nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az 1997. évi XXXI. tv. 20/A. §-a szerinti
pénzbeli ellátásban, valamint Bursa Hungarica ösztöndíjban.
A természetben nyújtott szociális ellátások is igen széleskörűek, ezek a köztemetés és a szociális
tüzelőanyag (szén) biztosítása, ez utóbbit külön önkormányzati rendelet szabályozza, 11/2015 (IX.29.).
A munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy az utóbbi
időszakban egyrészt csökkent az ezen típusú ellátásokra jogosultságot szerzők száma, másrészt pedig a
jogosultak nagy része az anyagilag kedvezőbb közfoglalkoztatást választja az ellátás igénybe vételével
szemben. Ráadásul a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről drasztikusan csökkentette a folyósítás
időtartamát, mindösszesen 90 napra, ezáltal is munkavállalásra, elhelyezkedésre ösztönözve az
érintetteket.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

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

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2012
2013
2014
2015
2016

1 636
1 603
1 592
1 570
1 547

0,5
1,25
2,5
5,75
7,75

0,0%
0,1%
0,2%
0,4%
0,5%
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2017
n. a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

n. a.

n. a.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
Fő
2012
181
15,75
2013
139
11
2014
121
17,25
2015
78
10,5
2016
74
11,5
2017
79
15,25
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
8,7%
7,9%
14,3%
13,5%
15,5%
19,2%

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

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

2012
82,25
2013
57,25
2014
34,75
2015
19,75
2016
14,75
2017
n. a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők átlagos száma 2015. márc.
1-től érvényes módszertan szerint
(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos havi
száma (2015. március 01-től az ellátásra
való jogosultság megváltozott)

Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %-ában

6
6
n. a.

5,03%
3,57%
2,18%
1,26%
0,95%
n. a.

102
65
56
32
20
n. a.

56,35%
46,93%
46,47%
41,03%
26,94%
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
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elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. Emellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) bérlakás-állomány
Településünk nem rendelkezik számszerűsíthető bérlakás állománnyal.
b) szociális lakhatás
Szociális lakhatás igénybevételére lehetőség nincs, ez leginkább annak tudható be, hogy szerencsére
kistelepülés lévén, a hajléktalanság, mint olyan, ismeretlen tényező.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Településünkön nem található egyéb, lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlan.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek
Településünkön a lakhatás körülményei átlagosan jónak mondhatóak. Elégtelen lakhatási körülmények
között nem él senki. Az Önkormányzat, az Építési Hatóság, valamint a Katasztrófavédelem közös
erőfeszítéseinek betudhatóan, a lakhatásra alkalmatlan ingatlanok beazonosításra kerültek, kerülnek.
Veszélyeztetettebb csoportokba az sorolható, aki a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerül, kedvezőtlen
jövedelmi helyzetbe sodródik (itt elsősorban családokat érintő problémáról van szó), pályakezdő,
nagycsaládos, továbbá a lakhatással összefüggő adósságot felhalmozó háztartások köre tartozik még ide,
valamint a súlyos betegséggel küszködők.
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány
(db)
(TS 4201)

1100
1101
1101
1101
1101

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 101

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma
0
0
0
0
0
0

Ebből
Ebből
elégtelen
elégtelen
lakhatási
lakhatási
Bérlakás
Szociális
körülmé
körülmé
állomány
lakásállomány
nyeket
nyeket
(db)
(db)
biztosító
biztosító
lakások
lakások
száma
száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)
0
0
0
0
0
0

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok

e) lakhatást segítő támogatások
Szociális rászorultsági alapon, jövedelem határhoz kötve, továbbá a közüzemi számlákkal igazolva van
lehetőség a települési lakásfenntartási támogatás igénybevételére. Szociálisan rászorultnak az a háztartás
tekinthető, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális törvény 4. §-ában foglaltakat
meghaladó vagyona. A támogatás mértéke mindenki esetében egységes, háztartásonként havi 5.000,-Ft
összegű.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)
0

2015

344
327
360
318

2016

372

0

2017

133

0

2012
2013
2014

0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatok

f) eladósodottság

21

A háztartások jellemző problémája a közmű hátralékok (víz, gáz, villany) felhalmozása. Ez ráadásul
folyamatosan újratermelődik. Magyarbánhegyesen is jelen van az a bizonyos adósság csapda, mely a
lakáshitelek elburjánzó törlesztő összegei miatt alakulhatott ki, de a jogi szabályozásnak köszönhetően,
senkinek sem kell tartania otthona végleges elvesztésétől, a kilakoltatás rémétől.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A villany, víz, gáz ellátottság jónak mondható. A telefonigények kielégítettek, az aszfaltozott utak aránya
teljes. A szennyvízhálózat kiépítésre és beüzemelésre került. A szervezett, szilárd kommunális
hulladékgyűjtés megoldott, akárcsak annak szakszerű elhelyezése.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Magyarbánhegyesen szegregátum nem található.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Magyarbánhegyesen nem élnek emberek telepszerű lakókörülmények között.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Magyarbánhegyes településén szegregációval fenyegetett terület nincs.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A településünkön élő állampolgárok a közszolgáltatások többségét (a szakellátás kivételével) helyben elérik.
Az Önkormányzat minden törvényben előírt, kötelező feladatát ellátja, a megjelenő lakossági igények
alapján önként vállalt feladatokkal is kiegészíti ellátó rendszerét. A háziorvosi és a védőnői szolgálatot 1-1 fő
látja el, fogorvosi ellátás szintén 1 fővel biztosított. Helyben elérhető továbbá a fizikoterápiás kezelés (heti
három alkalommal), melynek fajtái az elektromos, paraffinos, ultrahangos kezelések. A szakellátáshoz való
hozzáférés a járási székhely Mezőkovácsházán, valamint a közelben található (30-35 km) városokban,
Orosházán, illetve Gyulán van biztosítva. A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy bizonyos,
úgymond „népbetegségek”, mint a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri elváltozások, jelentős számban
érintik a lakosságot. A háziorvosi egészségügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy a leggyakrabban
előforduló megbetegedések belgyógyászati jellegűek.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
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A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a háziorvosi ellátás és a védőnői
szolgálat biztosítja. A népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság
számára biztosított, továbbá az egészségügyi szűrések térítésmentesen és önkéntes bejelentkezés alapján a
község lakói számára hozzáférhetők. Az Önkormányzat által szervezett rendezvényekhez kapcsolódóan
évenként lehetőség van különféle vizsgálatok, szűrések elvégzésére (hallás- és látásvizsgálat, testzsír
mérés). Tüdőszűrő vizsgálat, szív- és érrendszeri vizsgálat, reumatológiai problémák kivizsgálása, egyéb
röntgen vizsgálatok elvégzésére hozzánk legközelebb Mezőkovácsházán van mód.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs ellátás a viszonylag gyorsan és jól megközelíthető Orosházán működik, erre
leginkább az idősebb korosztály van ráutalva. Ezt az igényt az ottani kórház maximálisan kiszolgálja.

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
(TS 4401)

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

250
216
221
177
182
157
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

0
0
0
n. a.
n. a.
n. a.

14
12
13
n. a.
n. a.
n. a.

2012
14
2013
12
2014
13
2015
n. a.
2016
n. a.
2017
n. a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Településünkön a szociális alapszolgáltatásokat részlegein keresztül a Humán Szolgáltató Központ (HSZK)
fogja össze. A 2008-ban létrejött intézmény látja el a szociális étkeztetés, közétkeztetés feladatkörét is. Az
étkezési szolgáltatás a Napközi Konyha és Étterem közreműködésével biztosított. Az óvodásokon,
iskolásokon, időskorúakon, önkormányzati dolgozókon át, a térítés ellenében étkezőkkel bezárólag, vagyis a
falu apraja-nagyja az ottani konyhán készült ételeket fogyasztja. Lehet állítani, hogy nagyrészt
közmegelégedésre, mivel nem csak egészséges, de ugyanakkor finom ételeket készítenek. A menüsort
minden héten dietetikus útmutatása alapján, szigorú minőségi és egészségügyi feltételeknek megfelelve
állítják össze. Az étrendben feltüntetésre kerül az is, hogy mi olyat tartalmaz, amire az illető személy
allergiás lehet, vagy számára csak bizonyos mértékben fogyasztható.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Sokszínű és változatos sporttevékenységről Magyarbánhegyes kapcsán nem igazán beszélhetünk. Egyedi
kivételt ez alól a Corvin Taekwon-do Klub képez, mely évek óta kimagasló eredményeket ér el úgy a hazai,
mint a nemzetközi megmérettetéseken. Nem csak a sport szeretetére, a mozgás fontosságára tanítja meg a
fiatalokat, és a kevésbé fiatalokat, hanem fegyelemmel, kitartással is felvértezi őket. Ráadásul izgalmas és
látványos bemutatók megtartásával növelik a település lakosságának érdeklődését, hihetetlenül összetett
sportáguk iránt. Mint szinte mindenhol, községünkben is a labdarúgás tekinthető a legáltalánosabb
sportolási formának, hiszen elég hozzá egy labda, amit bárhol lehet rúgni. Amatőr, kispályás labdarúgó
tornák évente több alkalommal, főként a nagyobb önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódva kerülnek
megrendezésre (majális, falunap). Emellett lehetőség van a művelődési ház nagytermében, vagy az
általános iskola sportcsarnokban különféle mozgásformák (aerobik, jóga, zumba) rendszeres gyakorlására.
A legújabb, testmozgásra lehetőséget adó létesítmény pedig a konditerem, ahol sokfajta modern
berendezés várja az erre vágyókat.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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A Humán Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás keretében olyan időskorú és beteg emberekről
gondoskodik, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk családtagjaik nem gondoskodnak,
nem tudnak gondoskodni, valamint azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában
segítséget igényelnek, vagy a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés
céljából
támogatást
igényelnek
önálló
életvitelük
fenntartásához.
A családsegítés olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek
felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és
fejlődéséhez, továbbá azok szociális környezethez való alkalmazkodásához. Az ellátás célja a szociális és
mentálhigiénés problémák, vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, a kialakult krízishelyzet megszüntetése, az életvezetési
képesség megőrzése.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az Önkormányzattal szemben a szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés vagy az egyenlő
bánásmód
követelményeinek
megsértése
miatt
szankcióra
nem
került
sor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a
célcsoporthoz tartozókat. Ez részint szabályozási eszközökkel, másrészt eljárások bevezetésével, valamint a
nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával tudjuk megvalósítani.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
Településünk közösségi életének színterei sokrétűek. Ezek közé tartoznak a lakóközösségek, munkahelyek,
önkormányzati intézmények, templom, művelődési ház, nyugdíjas klub, könyvtár. Községünk lakóinak
többsége lokálpatriótának mondható. A művelődési ház programjait a lakossági igényekre tekintettel
próbálja meg kialakítani, a rendelkezésre álló forrásokat maximálisan kihasználva. Rendszeresnek
mondhatók a különféle előadók önálló estjei, prózai, illetve zenei vonalon, továbbá filmvetítések.
Tudományos kiselőadások is megtartásra kerülnek helyi vagy vendég szakemberek által, illetve szerveznek
helytörténeti, művészeti kiállításokat. A művelődési ház színpada ezen kívül rendszeres fellépési
lehetőséget biztosít az óvodások és iskolások csoportjainak a helyi nagyérdemű szórakoztatására, Iskolabál,
Óvodabál keretében. Szintén a művelődési ház a helyszíne a Nőnap és az Idősek Világnapja alkalmából
tartott rendezvénynek, melyeken neves meglepetés fellépők adnak felejthetetlen élményt. A 2015-ös évtől
kerül megrendezésre a Magyarbánhegyesről Elszármazottak Találkozója, ami a Magyarbánhegyesért
Egyesület szervezésének, és áldozatos munkájának tudható be. A régmúlt idők eseményei és a történelmi
emlékek iránt rajongók, azokat kutatni vágyók a Magyarbánhegyesi Hon- és népismereti szakkörön belül
találnak elfoglaltságot. A helyi tájház is a falu múltjába, hajdanvolt életébe enged betekintést. Tavaszi
program a majális és a gyermeknap, melyek színtere általában az iskola udvara, vagy a sportpálya,
játszóházzal, ugrálóvárral, dodgemmel, kézműves foglalkozásokkal színesítve a nap eseménysorát. A nyár
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minden évben a falunapról is szól, amennyiben ragyogó az idő, mindig nyitott helyszíneken, változatos
programokkal várja az érdeklődőket.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai konfliktus, mint olyan, nem jellemző településünkre, hiszen a község lakosságának egészségét,
gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását csak úgy lehet biztosítani, ha a tevékenységeink
során
a
környezeti-társadalmi
problémákat
együtt,
közösen
kezeljük.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Évente 5-6 alkalommal használtruha osztására, kiválogatására kerül sor az érintettek részére, illetve a
karácsonyt megelőző időszakban adományosztás történik (élelmiszercsomag formájában). Önkéntes munka
keretén belül minden év tavaszán, a TeSzedd Mozgalomhoz csatlakozva, együttesen próbálnak meg a
lakosok
minél
több,
a
környezetet
elcsúfító
hulladékot
eltávolítani.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A községben a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 113 fő vallotta magát a roma nemzetiséghez
tartozónak, bár a lélekszámuk valamennyivel magasabb lehet. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 fővel
működik, akik próbálnak a lehető legszélesebb együttműködésre törekedni a községi önkormányzattal. Az
utóbbi években valamelyest szemléletváltozás következett be a roma lakosság körében, egyre többen
vágynak közülük a jóra és szépre, és ezért tenni is hajlandóak. Rendszeresen járatják gyermekeiket
óvodába, iskolába, a közfoglalkoztatásban is nagyon iparkodnak, szorgalmasak, fűti őket a bizonyítási vágy.
Persze még mindig sok problémával szembesülnek a mindennapokban, túlnyomó többségük a létminimum
alatt él, lakáskörülményeik messze vannak az átlagosnak mondhatótól, munkaerő-piaci esélyük,
egészségügyi helyzetük igencsak rossz. Nagyobb mértékben vannak kitéve rizikófaktoroknak, a prevenció
hiánya egyértelműen az egészségi állapotot befolyásoló tényezőnek bizonyul. Tapasztalataink szerint nagy
részük az ingyenes egészségügyi ellátást is sokkal ritkábban veszi igénybe.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A szegénység oka és következménye a
munkanélküliség, alacsony az aktív korú lakosságon
belül a foglalkoztatottak aránya.
A hátrányosnak hívott helyzet generációkon
keresztül átívelő öröklődése.
A lakossági adósságállomány újratermelődése.

Lehetőség szerint ezen rétegből minél nagyobb
létszámot bevonni a közfoglalkoztatásba.
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
Az állampolgárok életminőségének folyamatos
vizsgálata, szükséglet alapú szolgáltatások
tervezése.
Egészségügyi szűrések népszerűsítése,
egészségtudatos életmódra történő nevelés.
Képzések bővítése a munkanélküliek körére, oktató,

Az állampolgárok egészségügyi állapota siralmasan
rossz.
A digitális írástudás hiánya akadályozza a
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munkanélküliek munkaerő-piacon történő
elhelyezkedését.
Nincs rendelkezésre álló tudás és pénz a kertek
művelésére, kistestű haszonállatok tartására.
Életszervezési, életvezetési ismeretek hiánya (önálló
ügyintézés, kérelem, beadvány, önéletrajz
megfogalmazása, megszerkesztése).

felzárkóztató programok szervezése.
Gazdálkodásra ösztönző programok bemutatása,
beindítása.
Önállóságra, felelősségre, tudatosságra ösztönzés.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával biztosít védelmet. Valamennyi gyermek
számára biztosítjuk a hátránykompenzációt, az egyenlő esélyt és a szociális hátrányokból adódó egyéni
különbségek csökkentését. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését
szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport
intézményhálózaton keresztül valósul meg. és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Községünkben a
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden, gyermekekkel foglalkozó
intézményben, szakmai programban jelen van.
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló, és egymásra épülő intézkedéseit kell
meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A
szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos
gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál is nehezebb, ez különösen igaz
a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
Ahogy az a 2011. évi népszámlálás adataiból is kitűnik, községünkben a gyermekkorú népesség aránya
közelítőleg 25 %-os. A demográfiai trend némiképp emelkedést mutat, köszönhetően az utóbbi időszakban
a családtámogatási és otthonteremtési intézkedéseknek. A gyermekek életkor szerinti megoszlásában a 314 év közöttiek túlsúlya mutatkozik, vagyis az óvodás és általános iskolás korú gyermekeké. A gyermekek
általános helyzetével kapcsolatosan elmondható, hogy sajnos egy részük nehéz sorsú családban, embert
próbáló anyagi helyzetben él, de a szülők túlnyomórészt erőn felüli teljesítésének köszönhetően ezt
próbálják jobbá tenni. Az Önkormányzat ehhez minden tőle telhetőt megad, a legnagyobb garancia erre a
jogszabályokban lefektetett ellátási rendszer.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag egyidejű bevonásával kell
meghatározni. A veszélyeztetettség felismerése ugyanis gyakran az együttműködésre kötelezett
szakemberek hiányos jelzései miatt következik be. A tapasztaltak alapján – a veszélyeztetettségi okokat
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figyelembe véve – meghatározhatjuk, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a
veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkezhetnek. A szakemberek tapasztalata az, hogy a
veszélyeztetettség okai közül kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó. Az egészségügyi és lakhatási
körülmények ilyen téren átlagosnak mondhatók. Településünkön a védelembe vett és veszélyeztetett
kiskorú gyermekek száma az utóbbi évekre megbontva sem kiugró csökkenést, sem kiugró növekedést nem
mutat.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

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

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

2012

3

49

2013

10

46

2014

12

49

2015

24

17

2016

7

21

2017

10

16

Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A községben élő 18 év alatti gyermekek 60 %-a részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akik
közül a fogyatékosok száma némileg emelkedett.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

29

2012

272

2013

265

2014

246,5

2015

219

2016

175

2017

147
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Magyarbánhegyes képviselő-testülete a gyermekek védelmére többféle ellátási formát is biztosít, amelyek
részletesen szabályozásra kerültek a jelenleg is hatályban levő 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben.
Az alapellátások között a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek napközbeni ellátása vannak jelen
településünkön. A gyermekek napközbeni ellátást a község a bölcsődében, óvodában és az általános iskolai
napköziben biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A
gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes szociális szolgáltatás, mely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
Óvodáztatási támogatás, mint ellátási forma, az utóbbi években nem volt jellemzően előforduló
településünkön, ráadásul a törvényi szabályozás időközben meg is szüntette. A törvényileg előírt ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma
a
tanulók
körében
megközelítőleg
80
%-os.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért különös
jelentőségű az Önkormányzat által szervezett, intézményes közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermekek térítésmentesen vehetik igénybe az
étkeztetést. Az óvodában, iskolában naponta átlagosan 130-140 gyermek étkezik. Valamennyi szociálisan
rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermek étkezési lehetősége biztosított.

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma iskola 1-8.
évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezményes étkezésre
jogosultak száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes tankönyvellátásban részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban részesülők
száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2012

41

70

5

115

7

246

2013

41

89

4

111

7

227

2014

40

105

31

106

0

254

2015

35

100

15

98

0

236

2016

51

89

32

86

0

188

2017

58

81

26

85

0

105

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatok
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Napközis általános
iskolai tanulók
száma a nappali
oktatásban
(iskolaotthonos
tanulókkal együtt)
(TS 1701)

Általános iskola 1-4.
évfolyamon tanulók száma
(gyógypedagógiai oktatással
együtt)
(TS 1801)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma
(gyógypedagógiai oktatással
együtt)
(TS 1901)

Általános
iskolások száma

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

63

82

145

90

62,1%

2012/2013

75

79

154

72

46,8%

2013/2014

87

74

161

64

39,8%

2014/2015

88

77

165

82

49,7%

2015/2016

84

85

169

67

39,6%

2016/2017

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

Tanév
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Magyarbánhegyesi Tagintézménye, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként óvoda,
általános iskola, szakiskola (volt speciális szakiskola) és kollégium intézményegységekkel a Kossuth u. 81.
szám
alatti
telephelyen
működik.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek
Az általános
Az általános
iskolai osztályok
iskolai osztályok Általános iskolai feladatszáma a
száma (a
ellátási helyek száma
gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
oktatásban (a
oktatással
oktatással
együtt)
Tanév
nappali
együtt)
(TS 2001)
oktatásban)
(TS 2201)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

1

9

2

2012/2013

2

10

2

2013/2014

3

11

2

2014/2015

4

12

2

2015/2016

6

14

2

2016/2017

n. a.

n. a.

n. a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali
oktatásban (TS 2301)

Fő
2011/2012

27

2012/2013

19

33

2013/2014

18

2014/2015

19

2015/2016

19

2016/2017

n. a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Községünkben a rendelkezésre álló adatok alapján nem él nem magyar állampolgársággal rendelkező
gyermek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nem található szegregált, telepszerű lakókörnyezet.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a
gyermekvédelem területén. A gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló éves beszámoló adatait és
tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi okokat, figyelve arra, hogy egy-egy
gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, ha a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan
jelentkeznek. A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a
tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a legmeghatározóbb.
Szociális helyzet: a szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek javarészét foglalja magába.
A család szétesése: ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával, és a gyermek
mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás, a gyermek számára
veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiség fejlődésében rendellenességeket, zavarokat
eredményezhetnek.
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: az elhanyagolás is egyfajta bántalmazás (egészségügyioktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi,
viselkedésbeli és érzelmi szinteken.
Súlyos betegség a családban: a betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre, testvérre. A családtagok hosszú
vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, a tartósan rossz lakhatási körülmények a gyermek testi
fejlődését és egészségét mind-mind veszélyeztetik. A gyermekek számára problémát okozhat a hosszan
tartó, vagy súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos
„tartózkodás”.
A család életmódja: a családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák
jelenléte a család hétköznapjaiban, úgymint az alkoholizmus, brutalitás, bűnöző életmódú családi
környezet.
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: a gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült
gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái – következetlenség,
szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek
képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak.
Bántalmazás: jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki a
bántalmazás lehetőségét.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
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A védőnőhöz annak családlátogatásai során a várandós kismamák, kisgyermekes anyukák fordulnak
problémáikkal. Nagyon sokszor elegendő egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy komolyabb probléma
esetén orvosi segítséget kérjenek. Az iskoláskorúaknál érzékszervi méréseket és egészségügyi
ismeretterjesztést végez. Településünk saját védőnővel rendelkezik. A 18 év alatti gyermekek száma
Magyarbánhegyesen 357 fő.
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

65

2013

1

65

2014

1

71

2015

1

80

2016

1

85

2017

1

n. a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A házi gyermekorvosi ellátás 2015.05.01-től biztosított községünkben, vidéki szolgáltató által, kéthetenkénti
egy alkalommal. Ezt megelőzően a gyermekeket is a felnőtt háziorvos látta el. Gyermek szakorvosi ellátás
igénybevételére
nincs
lehetőség
a
községben,
csak
a
környező
városokban.
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2012

0

20428

n. a.

1327

0

2013

0

20654

n. a.

1511

0

2014

0

19238

n. a.

2172

0

2015

0

18667

n. a.

2048

0

2016

0

17769

n. a.

2031

0

2017

0

17179

n. a.

1794

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A gyermekek személyiségfejlesztésében, nevelésében az első és legfontosabb intézményes nevelés a
bölcsődei ellátás, majd az óvodai ellátás, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek
szocializációjában. Kiemelt feladat, hogy az amúgy is nehéz körülmények között élő, vagy sajátos nevelési
igénye miatt a családban megkülönböztetett figyelemben részesülő kisgyermekek az intézményes nevelés
során a többi gyermekkel együtt szocializálódjanak. Legyen számukra természetes közeg az olyan közösség,
ahol nincs hátrányos megkülönböztetés, ahol a befogadó környezetben természetes fejlődési ütemüknek
megfelelően fejlődik a személyiségük is. 2019. január 1-től községünkben is megkezdi működést egy
úgynevezett minibölcsőde, mely legalább 7, maximum 8 kisgyermek befogadására szolgál majd. A
gyermekjóléti alapellátás részét képező házi gyermekfelügyelet, valamint a szakellátások körébe tartozó
családi napközi nincs Magyarbánhegyesen. Az óvodások száma kismértékű csökkenést mutat, az óvodai
kihasználtságtól a maximálistól messze van, helyhiány miatt senkit sem kellett ez idáig elutasítani. A Dr.
Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Magyarbánhegyesi
Tagintézménye, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként óvoda, általános iskola, szakiskola
(volt speciális szakiskola) és kollégium intézményegységei révén a fejlesztő-nevelő ellátás helyben
megoldott. Súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek otthon történő ellátását is ők biztosítják. Az
intézmény keretein belül 1 óvodai csoport működik. A korai fejlesztés a pedagógiai szakszolgálatok
feladatkörébe került át. A gyógypedagógiai és a nevelési tanácsadás Mezőkovácsházán vehető igénybe. A
gyógytestnevelési szolgáltatás nem megoldott a településen.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

0

Óvodai férőhelyek száma

69

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)

3
6:30-16:30

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

08.17.-08.31.

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Fő

Hiányzó létszám

5
5
0
3
0

0
0
0
0
0

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

3-6 éves
korú
gyermekek
száma

Óvodai
gyermekcsoportok száma
- gyógypedagógiai
neveléssel együtt (TS
2401)

Óvodai férőhelyek
száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
(TS 2801)

Óvodai feladatellátási
helyek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
(TS 2701)

Óvodába beírt
gyermekek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
(TS 2601)

Óvodai
gyógypedagógiai
gyermekcsoportok
száma
(TS 2501)

2012

91

3

69

1

73

0

2013

89

3

75

1

69

0

39

2014

80

4

88

2

66

1

2015

69

4

88

2

57

1

2016

66

4

82

2

62

1

2017

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

Szociális szempontból
felvett gyerekek
száma (munkanélküli
szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

0

0

Nem
önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi,
magán stb.)

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

Működő (összes)
bölcsődei férőhelyek
száma

Működő,
önkormányzati
bölcsődei férőhelyek
száma

Egyéb, nem
önkormányzati
bölcsődei
(munkahelyi, magán
stb.) férőhelyek száma

Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek
száma (december 31-én)
(TS 4901)

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
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d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, mely
a prevenciós munka első számú eszközének tekinthető. A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti
szolgáltatás hatékonyságát jelentősen tudja befolyásolni a jelzőrendszer működésének minősége. A
jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és problémák mentén történik. A települési
jelzőrendszer tagjai egymással együttműködnek, kölcsönösen tájékoztatják egymást.
e) gyermekvédelem
A gyermekek védelmét szolgálják a szociálisan rászorulók által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni
ellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások, melyeket az önkormányzat valamennyiük számára
biztosít.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben nincs lehetőség helyi szintű szolgáltatás igénybevételére, anyaotthon, családok átmeneti
otthona nem található a településen. A hozzánk legközelebbi, ilyen profilú intézmény Orosházán érhető el.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek köre meglehetősen hiányos.
Gyógytestnevelésre például nincs helyben lehetőség. Sportolási szempontból az iskolai testnevelési órákon
túl a helyi egyesületek kínálnak lehetőségeket. A szabadidős és szünidős programok szervezettek,
sokrétűek, megoldott az arra igényt tartók felügyelete, tartalmas elfoglaltságot biztosítva egyúttal.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)
Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermek étkezési lehetősége biztosított.
A Gyvt. 2016. január 1. napjától hatályos 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat
az iskolai szünetek időtartama alatt – ingyenesen – szünidei gyermekétkeztetést biztosít a hátrányos
helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére. A szünidei gyermekétkeztetés lehetősége a gyermek öt hónapos korától a 18.
életévének betöltéséig áll fenn (kivéve, ha a kiskorú gyermek házasságot köt). A szünidei
gyermekétkeztetés bölcsődei ellátásban és óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében a bölcsőde és az
óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a 18. életévét még be nem töltött
gyermekek esetén a nyári szünetben 43 munkanapon, az őszi- téli-tavaszi szünetben a tanév rendjéhez
igazodóan a tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon megszervezésre kerül. Ezen
túlmenően Magyarbánhegyes Község Képviselő-testülete 2/2015 (II.26.) számú önkormányzati
rendeletének 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § a) pontjában
meghatározott szünidei gyermekétkeztetésen kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
magyarbánhegyesi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére a szülő
vagy törvényes képviselő kérelmére, ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést, a nyári szünetben, 43
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munkanapon

keresztül.”

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor (járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei)
Önkormányzatunkkal szemben a szolgáltatások nyújtása során sem hátrányos megkülönböztetés miatt,
sem pedig az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt nem került sor szankció
alkalmazására.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
A pénzbeli ellátások nyújtása során pozitív diszkriminációval segítjük a célcsoporthoz tartozókat, és ezt főleg
felvilágosítással, valamint a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával juttatjuk érvényre.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Az integrált oktatás, a különleges gondozás a gyermek életkorától és állapotától függően a fejlesztő-nevelő
ellátás, az óvodai nevelés, valamint az iskolai nevelés és oktatás keretében valósul meg.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Integrált oktatás keretein belül foglalkoznak velük. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
nyilvántartása a szülők által önkéntesen benyújtott nyilatkozatok alapján történik. A hátrányos helyzetű és
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 17-18 %-ra tehető. A Dr. Illyés Sándor Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Magyarbánhegyesi Tagintézménye,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként óvoda, általános iskola, szakiskola (volt speciális
szakiskola) és kollégium intézményegységeiben a fejlesztő tevékenység a szakértői bizottság által
megállapított diagnózisra épülő támogató tevékenység, amelynek célja a célzott fejlesztés, ami a későbbi
integráció szocializációs feltételeit teremti meg. Az egyéni fejlődési különbségek és életkori sajátosságok
miatt a fejlesztés egyéni és kiscsoportos formában történik óvodás korú gyermekek esetében, a gyermekek
fejlődési ritmusához alkalmazkodó lépésekben, játékos formában. Az egyéni fejlődési különbségeket
figyelembe vevő, differenciált fejlesztés biztosítja e speciális igényű gyermekcsoport számára az
esélyegyenlőséget. A sajátos nevelési igényű, tanulásukban akadályozott általános iskolai korosztály részére
speciális tantervvel működik, a sérülésspecifikus nevelés-oktatás elvét alkalmazza, az egyéni bánásmódot
maximálisan előtérbe helyezi az intézmény, 1-4. alsó tagozat és 5-8. felső tagozat évfolyamain. Több
képzési program integrált oktatást biztosítják a gyermekek számára: a normál, az enyhe- és középsúlyos
értelmi fogyatékos kerettanterv szerint oktatják diákjaikat. Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált
gyermekek számára integrált képzési programot biztosítanak.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Az óvoda- és gyógypedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. A pedagógusok
képzettsége és innovációs készsége kiemelkedő a kompetenciafejlesztés, egyéni differenciálás területén.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Az Önkormányzattal szemben az oktatás, képzés területén hátrányos megkülönböztetés miatti eljárásra,
jogellenes
elkülönítés
megsértése
okán
szankció
megállapítására
nem
került
sor.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Településünk iskolái között eredményesség és hatékonyság összevetésében különösebb eltérés nincs.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A szolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a célcsoporthoz tartozókat. Ez javarészt
szabályozási eszközökkel történik.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A család működését akadályozó és zavaró okok
miatt a gyermeknevelési módszerek negatív irányba
való elmozdulása figyelhető meg.
A fiatalok szabadidejének kulturált eltöltésére kevés
lehetőség adott.
Növekszik a tovább nem tanuló fiatalok száma.

A hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik
részére életvezetési tanácsadás szervezése.
Szabadidős programok szervezése, a fiatalok
bevonása a közösségi életbe.
Figyelemfelkeltés a tanulás hasznosságára
vonatkozóan.
Veszélyforrások felismerése, kiszűrése.

A gyermekek bűn általi fenyegetettsége
észrevehető (drogfogyasztás, lopás).

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A település népességének nemek szerinti megoszlásából kitűnik, hogy a nők átlagosan magasabb életkort
érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya 50 %-osnak mondható. Tapasztalataink
szerint a nők közül is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különösen nagy figyelmet és támogatást igényel.
Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan közülük nem rendelkeznek a nyugdíjjogosultsághoz
elegendő ledolgozott munkaidővel.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben csökkenti a nők
munkaerőpiacra való visszatérésének esélyeit. Az ez által kieső idő miatt ugyanis nem tudnak lépést tartani
a fokozatosan változó piaci kihívásokkal, követelményekkel.
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
861
775
2013
840
763
2014
847
745
2015
836
734
2016
831
716
2017
n. a.
n. a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

752
755
766
786
785
n. a.

702
709
706
706
687
n. a.

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
109
85
81
50
46
44

Nők
(TS 0802)
73
54
39
28
29
36

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településen jelenleg nincsenek ilyen programok.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei valamelyest rosszabbak, mint a magasabb
képzettségűeké, hiszen manapság a munkáltatók az utóbbiak csoportját részesítik előnyben. Sokuknak csak
a közfoglalkoztatásban mutatkozik esély az elhelyezkedésre.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel, a gazdasági és szociális szférában a nők és
a férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése
valamennyiük számára. Az Önkormányzat munkáltatóként próbál eleget tenni az egyenlő munkáért egyenlő
bért követelményének.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
A kisgyermekeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A bölcsőde
2019. január 1. napjával indul. A családi napközi intézménye nincs jelen a település életében. A nők
munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából fontos, hogy a gyermekek napközbeni elhelyezéséhez,
ellátásához történő hozzáférés biztosítva legyen. Magyarbánhegyesen ez adott, mind az óvoda, mind pedig
az iskola szempontjából. Várólista egyik intézményben sincs.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnő szakmai munkájában jelenik meg. Ennek során a
szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyákra és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő
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szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban megkezdik.
Tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi és szociális
juttatások megismerésében, és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel
kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

65

65

65
71
80
85
n. a.

65
71
80
85
n. a.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Az erőszak jó része jellemzően a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos
cselekedetek nagy része még ma is felderítetlen. A gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások, a védőnő
munkája, a rendőri tevékenység eredményeként azonban egyre többen tudják, hogy problémáikkal hová is
fordulhatnak segítségért.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Anyaotthon, családok átmeneti otthona hozzánk legközelebb Orosházán található.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Önkormányzatunk példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalására. Intézményi
szinten és a politikai életben is fontos szerepet töltenek be. Polgármesterünk is egy hölgy, akárcsak a
Humán Szolgáltató Központ, vagy a Napközi Konyha és Étterem vezetője. A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál is hölgyek dolgoznak, de az iskola vezetése is hölgyekből áll. A hivatali dolgozók többsége is a
hölgyek táborát erősíti.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelők, a sokgyermekes, vagy a gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint
a 45 év feletti nők különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a
magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő. Még ma is sokan vallják ugyanis, hogy a
nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkahelyen. Ezt a szemléletet tovább erősítik a nőkkel
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kapcsolatos negatív sztereotípiák. A munkanélküliség körükben magasabb, és ez össztársadalmi problémát
jelent, amit komplex programokkal lehet megváltoztatni. Szakmai tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a
gyermek születését követően az otthon maradó szülő magányosnak érzi magát. Az eddigi aktív életéből
hirtelen minden háttérbe szorul, a megszokottól eltérővé válik, és fellép benne a „más”-tól való félelem.
Ennek ellensúlyozására ezért az Önkormányzat a közművelődés, a szabadidő eltöltésének terén olyan
családbarát környezetet kíván megteremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is.

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

fejlesztési lehetőségek

A tartósan munkanélküli nők nagy része nem
rendelkezik piacképes tudással.
A gyermekét egyedül nevelők nők esetében magas
a szegénység kockázata.
A „magányérzet” kialakulásával nem csak az anya
mentális állapota rosszabbodik, de családi konfliktus
is kialakulhat.
A családon belüli erőszak rejtve marad.
Tudatos családtervezés hiánya.

Az érintettek munkaerő-piaci jelentőségű
képzettségének jelentős javítása.
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
során a célzott támogatások körének kiszélesítése.
Szabadidős programok szervezése, igény szerinti
bővítése.
Kommunikáció kezdeményezése a jelenségről.
Felkészítés a gyermek(ek) jövőjének alakítására.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és
növekszik az özvegyek, egyedül élők aránya. A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk
össze:
-

növekszik az átlagéletkor,
magasabb a középkorúak halandósága,
a nők élettartama hosszabb.

Az időskorban jellemző megbetegedések (daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri
megbetegedések, izületi problémák) mellett megjelenhetnek pszichés problémák is. Az idős ember egyedül
marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása ennek következtében hanyatlik. Önellátási képessége
beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a
demencia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves
kor felett jellemzőek a krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma
Év

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

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

Összes nyugdíjas

2012
2013
2014
2015
2016
2017

345
332
311
294
275
n. a.

468
439
417
406
381
n. a.

813
771
728
700
656
n. a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS
5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

4
4
4
3
7
n. a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek és nyugdíjasok foglalkoztatására nem igazán van mód. A nyugdíjhoz közel állók
foglalkoztatottsága részben megoldott településünkön. A versenyszférából lemorzsolódók közül sokan a
közfoglalkoztatásban találnak lehetőséget.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
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Jelenleg erre sem igény, sem pedig lehetőség nem mutatkozik a községben.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az Önkormányzattal szemben a foglalkoztatás területén előforduló hátrányos megkülönböztetés, vagy az
egyenlő bánásmód követelményének megsértéséből adódó eljárásra, szankcióra nem került sor.

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
181
139
121
78
74
79

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
18
20
22
14
17
15

%
10%
14%
18%
18%
23%
19%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
58
35
18
22
20
n. a.

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

%
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az idősekhez kapcsolódó helyi szintű közszolgáltatások magas színvonalúak. Az egészségügyi,
közművelődési, szociális és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgárának biztosított,
egy része életkor alapján az időskorúak részére szerveződik. Községünkben a szolgáltatások köre rendkívül
változatos képet mutat. Az Önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának, és ezek mellet próbál
plusz lehetőségeket is biztosítani. Jellemző a települési szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, az egyes
ellátások személyre szabottak, és lehetőleg egyéni szükséglet felmérésén alapulnak. A személyre szabott
szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja. Cél az aktív
életvitel megteremtése, hiszen azzal kivédhető a feleslegessé válás érzésének megjelenése.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi és szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés helyi szinten biztosítva van. A
szakellátási lehetőség Mezőkovácsházán, és a megye nagyobb városaiban (Békéscsaba, Gyula,
Orosháza) adott. Az alapellátás keretein belül, a Humán Szolgáltató Központ szervezésében, az
időseknek lehetőségük van étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás igénybevételére. A 2014-es
évben megkezdődött az átalakítás a házi segítségnyújtás szabályozásának területén, mely a
gondozási tevékenységek körét, továbbá a ponthatár módosításával a jogosultsági feltételeket
érintette. A módosítások tovább folytatódtak annak érdekében, hogy a házi segítségnyújtás
keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami
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szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükségletre szoruló személyek esetében, annak szem
előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább otthonukban
maradhassanak a segítségre szoruló személyek. E célkitűzés mellett a módosítás a későbbi
differenciált és célzottabb támogatás kialakításának a lehetőségét is megteremtette.
Fentiek érdekében – 2016. január 1.-jei hatálybalépéssel – a házi segítségnyújtás szolgáltatáson
belül két tevékenységi kör került kialakításra:
 a szociális segítés, melyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség
nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, és
 a személyi gondozás, melynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási
tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a
megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában.
A személyi gondozás mellett a szociális gondozó a szociális segítés körébe tartozó tevékenységeket is
elvégezheti. A személyi gondozás és a szociális segítés együttesen legfeljebb napi 4 órában nyújtható. A
gondozási szükségletet a továbbiakban is vizsgálni kell, a korábbiakhoz képest azzal a változással, hogy
annak megállapítására kerül sor, hogy az igénylő számára a szociális segítés vagy a személyi gondozás
indokolt-e. A szolgáltatások kimagasló színvonalúak, empátiával, humánummal, hivatástudattal rendelkező
személyek látják el ezen feladatokat. A Közösségi Misszió, mint külső szolgáltató, szintén ilyen volumenű
feladatokat
végez
a
településen.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Településünk idősei maguk is aktív szereplőivé váltak a kulturális életnek. Az Esthajnal Nyugdíjas Klub és a
Vadrózsa Nyugdíjas Klub tagjai zenés-prózai fellépéseikkel nem csak bennünket, hanem a vidéki lakosságot
is megörvendeztetik évente akár többször is. Sokat kirándulnak, melyhez közlekedésük szempontjából nagy
segítség
az
Önkormányzat
kisbusza.

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

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

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

11 678
11 627
10 206
10 411
10 549
n. a.

0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
3
3

Forrás: TEIR
c) idősek informatikai jártassága
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A település időseinek a könyvtáron keresztül van lehetőségük arra, hogy az informatika világával
ismerkedjenek, többségük aktív internet használó, hiszen a messzire szakadt családtagokkal, ismerősökkel,
barátokkal így könnyű kapcsolatban lenni.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
1. A Humán Szolgáltató Központ tevékenységei keretében az idősek klubja a szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására
szolgál, lehetőséget teremt a napközbeni ott tartózkodásra, a társas kapcsolatok kialakítására, az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint igény esetén a napközbeni étkezésre is. Az
étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek, mely alapján szociálisan rászorul személy az, aki:
 a kora miatt, ha egyedül élő, és betöltötte 65. életévét
 az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett
nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, vagy
 a fogyatékosság és pszichiátriai betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étkezést
 a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi vélemények alapján a háziorvos
igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri
meleg étkezést, vagy
a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi
területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)

Év

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

Nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma (TS 5101)

Fő
439
451
446
438
426
n. a.

Fő
17
16
16
16
16
n. a.

%
3,87%
3,55%
3,59%
3,65%
3,76%
n. a.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas az egyedül élők aránya.

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző
programok, szolgáltatások szervezése, képzési
lehetőségek felkutatása.
Prevenciós szemlélet erősítése, szűrővizsgálatok
fokozott biztosítása. Rendszeres mozgást biztosító
szolgáltatások szervezése.
Generációs programok kialakítása.
Védekezési mechanizmusok erősítése, a környezet
fokozottabb odafigyelése.
Közérdekű önkéntes munka lehetőségének
biztosítása.

A település idős lakosainak egészségi állapota
hanyatló.
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.
Leginkább ez a korosztály válik bűnelkövetők
áldozatává.
Sok az „elfoglaltság nélküli” idős személy.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, melyek alapján
pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A
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fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan
környezet teremtése, működtetése, ahol egyenlő esélyekkel érvényesülhetnek, úgy mint a lakhatás,
közlekedési eszközök használata, egészségügyi és szociális ellátások, az iskoláztatás, a munkalehetőséghez
jutás, a kulturális és társadalmi élet, továbbá a sport és szórakozás területén is. A célcsoport körébe
tartozók közül sokak érdekeit képviseli a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Csanádapáca és Vidéke Egyesülete, mely magyarbánhegyesi tagcsoportján keresztül a fogyatékkal élők és a
mozgásukban akadályozottak mindennapi életében adódó nehézségek leküzdéséhez nyújt segítséget.
Egyrészt pénzbeli segélyek kifizetése révén, másrészt a különböző kedvezmények, ellátások
megigénylésének folyamatában.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

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

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

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

Összesen

93
82
78
77
71
n. a.

201
176
171
168
152
n. a.

108
94
93
91
81
n. a.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni
szükségletek alapján szervezzük. A közfoglalkoztatásban elhanyagolható számban vannak jelen. A Humán
Szolgáltató Központ biztosítja fogyatékos személyek foglalkoztatását, ami főleg különféle összeszerelő
jellegű, és varrással, textíliák feldolgozásával kapcsolatos munkákat takar. Az állami fenntartású Békés
Megyei Körös-menti Szociális Centrum Magyarbánhegyesi Telephelyén értelmileg akadályozott személyek
foglalkoztatására van lehetőség, ahol szociális foglalkoztatás keretein belül, napi 4-6 órában történik
tevékenység végzés megfelelő díjazás ellenében, a foglalkoztatást segítők irányításával. Fejlesztő-felkészítő
(kosárfonás, szőnyegszövés, konyhai kisegítő, parkgondozó), valamint munka-rehabilitáció (kreatív
tevékenység) folyamatok zajlanak itt.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A fogyatékkal élők foglalkoztatása területén hátrányos megkülönbözetés, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése okán az Önkormányzattal szembeni szankció nem került megállapításra.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
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A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb. A Humán Szolgáltató Központ házi
segítségnyújtással, házi gondozással kapcsolatos feladatellátásai során kiemelt figyelmet szentel a
fogyatékkal élők halmozottan előforduló problémáira. A mindennapos teendőkön túl az ügyintézés,
nyomtatványok beszerzése, kitöltése, illetékes szervhez történő eljuttatása, illetve az ügyek menetének
további figyelemmel kísérése is kapcsolódik hozzájuk. A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
Magyarbánhegyesi Telephelye fogyatékosok ápoló-gondozó otthona. Legfontosabb feladata az egyénre
szabott szociális ellátás, melynek során nagy figyelmet fordítanak a lakóik életkorának és egészségi
állapotának megfelelő, színvonalas életkörülmények megteremtésére, valamint arra, hogy helyben
megtaláljanak mindent, ami a tartalmas életvitelükhöz szükséges, és segítsék az intézményi életformához
való alkalmazkodást. A szolgáltatást igénybe vevő személyeknek lehetőségük van az önkifejezésre,
tartalmas közösségi tevékenységre, képességeknek és érdeklődésnek megfelelő munkavégzésre, kulturált
szórakozásra, pihenésre. Az intézmény 120 férőhelyes. Az ott lakók számára folyamatosan biztosított a
háziorvosi ellátás (rendelés heti két alkalommal), a szakorvosi ellátás (pszichiáter havonta egy alkalommal),
a gyógyító-megelőző ellátás, a szűrővizsgálatok, szakorvosi vizsgálatok, kórházi ellátás, a mindennapi teljes
körű ápolás-gondozás. A szabadidős, kulturális és szórakoztató programok szervezésénél elsődleges
szempont, hogy az érdeklődésnek megfelelő és rendszeres legyen. A tervezés és a megvalósítás a lakók
közreműködésével történik. Az otthonban élők napi szinten bejárnak a faluba. Akinek az állapota lehetővé
teszi, egyénileg vagy csoportosan, gyalog közlekedve. Ehhez nagy biztonságot nyújt a településről kivezető
kerékpárút. Másokat autóval, kísérők hoznak be a központba, ahol a napi bevásárlást intézik. Emellett
rendszeresen látogatják a községi rendezvényeket.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek támogatásának nélkülözhetetlen eszközei a közgyógyellátás, fogyatékossági
támogatás, valamint a parkolási igazolvány.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Alapelv, hogy a településfejlesztési
tervekben, és más, településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenjen meg az egyenlő
esélyű hozzáférés szempontrendszere. A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás
mindig akadálymentesített környezet biztosításával történik.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz való hozzáférés akadálymentesített
helyszíneken érhető el. Az információs és kommunikációs akadálymentesítettség kialakítása is megindult,
bár ezen a területen bőven van még fejlesztési lehetőség. A lakóépületek akadálymentesítettsége szintén
nagy kihívás.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
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Az akadálymentes intézmények száma, minden tekintetben, a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, parkok, zöldfelületek létrehozása, felújítása során minden
esetben gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. A közösségi közlekedés
szempontjából részben megoldott a buszmegállók, valamint a vasútállomás magasított peronjainak
kialakítása.
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A Humán Szolgáltató Központ égisze alatt működő fogyatékosok nappali ellátása a község közigazgatási
területén élő, elsősorban nagykorú személyek részére biztosít ellátást. Szintén az intézmény dolgozói
biztosítják a pszichiátriai betegek nappali ellátását, amelynek keretében főként a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
saját maguk ellátására részben képes, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek,
illetve szenvedélybetegek, krízis helyzetben lévő személyek és hozzátartozóik segítésére van mód.

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
személyek száma (TS 5001)

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2012
12
0
0
2013
14
0
0
2014
15
0
0
2015
16
0
0
2016
16
0
0
2017
n. a.
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A fogyatékkal élők részére pozitív diszkrimináció biztosítására az állami és önkormányzati ellátások
kiterjesztésével, jogszabályi alapok lefektetésével nyílik mód.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A fogyatékkal élő személyeknek, vagy fogyatékkal
élő gyermeket nevelő szülőknek, illetve ilyen
hátránnyal küzdő személyt ápoló családtagoknak a
kapcsolatteremtésre kevés esélyük van.
Az akadálymentesített környezet aránya nem teljes.

Közösségi programok szervezése fogyatékkal élők és
nem fogyatékosok részére.

Fizikai, információs, kommunikációs akadályok
lehetőség szerinti megszüntetése.
Segítséget nyújtani a fogyatékkal élőknek a távolság
leküzdésére, ösztönözni őket az
egészségmegőrzésre.
Az Önkormányzat honlapjának mindenki által
történő megismerésének lehetősége.

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat a
mozgásukban korlátozottak kevésbé tudják igénybe
venni.
Helyi vagy közérdekű információkhoz való
hozzájutás hiányos vagy korlátozott.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Településünkön civil szervezetek jelenléte a szociális ellátórendszer területén nem kimutatható. A
közfeladatokat nagyrészt az Önkormányzat látja el, minimális az egyházi szerepvállalás.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A községi önkormányzat és az egyház kapcsolata harmonikus, egymás kölcsönös segítésén alapul. A
községben református és katolikus vallási közösség is létezik. A helyi szervezetek támogatása képviselőtestületi határozatok, rendeletek alapján rendszeresnek mondható. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
való együttműködés gördülékeny, problémamentes.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Településünk igyekszik a lehető legjobb kapcsolatokat ápolni a környező és a távolabb fekvő községekkel,
városokkal is, hiszen sokszor közös a sorsunk, közösek a problémáink, ugyanakkor összefogva jóval
erősebbek is vagyunk, nagyobb az érdekérvényesítő képesség. Magyarbánhegyes ezért is tagja a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulásának, mely az élet megannyi területén kínál megoldási lehetőséget.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
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A nemzetiségi önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeit (állami támogatás mértéke) tekintve próbál
egyrészt a roma és nem roma gyermekek, családok helyzetén javítani. Ők főleg abban tudnak a legtöbbet
segíteni, hogy egymás megismerésével és elfogadásával még inkább szűküljön a távolság közöttünk.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nincs olyan szociális jellegű tevékenység, mely kimondottan a civil csoportokhoz köthető.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Törekszünk a for-profit szereplők bevonására a helyi esélyegyenlőség területén, jelenleg ez még
kezdetleges stádiumban van, szinte kizárólag a különféle rendezvényekhez való anyagi és természetbeni
hozzájárulásban nyilvánul meg.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába
A helyzetelemzés előkészítésében meghatározó szerepet játszottak a település területén dolgozó
egészségügyi, gyermekjóléti, közművelődési, köznevelési, szociális szakemberek. Módszere az online
kapcsolattartásra koncentrálódott az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák
feltárásában.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása
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Az Önkormányzat honlapján az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, mely alapján az
esélyegyenlőségi folyamatokat az érintettek, érdeklődők megismerhetik, és ez által is biztosíthatóvá válik a
megvalósítás folyamatos ellenőrzése.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Nagyszámú munkanélküli.
Hátrányos helyzet átörökítése.
Újratermelődő adósságállomány.
Rossz egészségi állapot.
Önállóság, felelősség hiánya.
Nevelés, gondozás hiánya.
Szabadidő kulturált eltöltésének hiányzó
lehetőségei.
Továbbtanulás hiánya.
Rosszra hajlás.
Piacképes tudás hiánya.
Magányérzet miatt megjelenő családi
konfliktusok.
Rejtett erőszak.
Tudatos családtervezés.
Sok az egyedül élő.
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége,
hiánya.
Áldozattá válás.
Tétlenség.
Fogyatékosok élete még elszigeteltebb.
Szolgáltatásokhoz való hozzáférés
nehezítettsége.
Információhiány.

Többek bevonása a közfoglalkoztatásba.
Felzárkóztatási programok.
Szükségletalapú szolgáltatások.
Egészségtudatos életmódra nevelés.
Problémamegoldó ember.
Életvezetési tanácsadás szervezése.
Szabadidős programok szervezése, fiatalok
bevonása a közösség életébe.
Tanulmányok folytatásának fontossága.
Bűnmentes élet.
Munkaerő-piaci képzettség javítása.
Szabadidős programok biztosítása, igény
szerint bővítése. Kommunikáció a
jelenségről.
Gyermekjövő.
Aktivitást és függetlenséget megőrző
programok.
Generációs programok szervezése.
Bűnmegelőzés.
Tartalmas öregkor.
Közösségi programok szervezése
fogyatékosok és családjaik részére.
Akadálymentesítés folytonossága.
Információbiztosítás.
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1. Helyi foglalkoztatási eszközök
alkalmazása.
2. Komplex programok bevezetése.

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Járási Munkaügyi Központ, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Polgármester
Jegyző
Szociális Fórum tagjai

Gyermekek

1. Új módszerek, eljárások,
felvilágosító programok.
2. Szabadidős és közművelődési
programok szervezése.

Polgármester, Jegyző, Védőnő, Jelzőrendszer
tagjai, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Rendőrség, Iskolák,

Nők

1. Képzési programok szélesítése
2. Célzott támogatások körének
bővítése.

Polgármester, Jegyző, Járási Munkaügyi
Központ, Helyi művelődés szervező, Védőnő,
Háziorvos, Rendőrség, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Idősek

Fogyatékkal
élők

1. Egészségügyi, sport szolgáltatások
bővítése.
2. Generációs programok
megvalósítása.
1. Kommunikáció színtereinek
elérhetővé tétele, bővítése.
2. Minden akadály megszüntetése.

Polgármester, Idősekkel foglalkozó
szervezetek, Egészségügyi szakemberek,
Önkormányzat, Rendőrség, Polgárőrség
Polgármester, Jegyző, Szociális Fórum tagjai,
Önkormányzat

Jövőképünk
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének
biztosítása, életminőségének folyamatos javítása. Mindezt olyan támogatói környezet kialakításával,
működtetésével kívánja biztosítani, amely:
 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást,
 kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett célcsoportok számára, és ha kell, valamint lehetőség is
mutatkozik rá, akkor pozitív diszkriminációt alkalmaz ezek érdekében,
 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási
esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javulni fog.

Az egyes célcsoportokra vonatkozó intézkedési tervek meghatározásánál, az előző időszak még nem
teljesült, vagy a felülvizsgálat során további fenntartásra javasolt intézkedései újragondolásra kerültek a
határidők módosításával, valamint célcsoportonként további 2-2 intézkedési terv lett beemelve
esélyegyenlőségi programunkba.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
esélyegyenlősége I.)

(romák és/vagy mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:

Együtt a jövőnkért

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A lakossági adósságállomány újra és újra termelődik.

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

Általános cél: az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata.
Rövid távú cél: igényfelmérés, az érdeklődés felkeltése.
Középtávú cél: szükségletalapú szolgáltatások megtervezése és megszervezése
Hosszú távú cél: a tervezett szolgáltatás által az adósságállomány 25 %-os
csökkentése
Igényfelmérés.
Partnerek, támogatók felkutatása.
Adósságkezelési tanácsadás megszervezése. Tájékoztatás a nyilvánosság
eszközeinek bevonásával (plakátok, szórólapok, internet)

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Képviselő-testület, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
felelős: Polgármester

Partnerek

Közműszolgáltatók és pénzintézetek képviselői

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: kérdőívek, jelenléti ívek
Középtávú: írásos dokumentáció (gazdasági terv, megállapodások), érdeklődők
száma
Hosszú távú: helyi önkormányzati statisztikák, érintettek visszajelzése
Forrás: Önkormányzat
Fenntarthatóság: kevés anyagi erővel is fenntartható
érdeklődők alacsony száma, hozzáállása – meggyőzés pénzügyi mutatókkal,
szolgáltatók pénzügyi érdekeinek érvényesülése (érvényesítése)

Szükséges erőforrások személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
esélyegyenlősége II.)

(romák és/vagy mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:

Legyél te is a részese

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A roma népesség hátrányos helyzete több, szorosan összefüggő probléma
eredője.

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

Általános cél: A pályázati források kihasználása egy teljes körű foglalkoztatási,
képzési, szociális projekt megvalósításához.
Rövid távú cél: a problémák széleskörű feltárása
Középtávú cél: minden elérhető lehetőség megpályázása a hátrányos helyzet
csökkentése érdekében, az elnyert pályázatok sikeres megvalósítása.
Hosszú távú cél: A több problémás területre egyszerre koncentráló kezelési
megoldások megvalósítása és fenntartása
Hatástanulmány, szükségletfelmérés.
Pályázatok megírása, megvalósítása.
Önkéntesek bevonása.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Képviselő-testület, Családsegítő Szolgálat, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
felelős: Polgármester

Partnerek

Járási Munkaügyi Központ, Helyi vállalkozók, vállalkozások

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: jelenléti ívek, együttműködési megállapodások
Középtávú: megírt pályázatok, pályázatokkal kapcsolatos szerződéskötések,
írásos vállalások
Hosszú távú: a környezettől kapott visszajelzések, fotók
Forrás: pályázati támogatás
Fenntarthatóság: kevés önerővel megvalósítható (fenntartható), pályázati
támogatás feltétlenül szükséges
pályázatok beadásához szükséges önerő megléte – pénzügyi forrás növelése
elnyert pályázatok alacsony száma – minőségi pályázatok elkészítése
infrastrukturális és személyi feltételek, pályázati önerő, megszerzendő pályázati
támogatás
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
esélyegyenlősége III.)

(romák és/vagy mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:

Gondoskodj magadról

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs rendelkezésre álló tudás és pénz a kertek művelésére, kistestű
haszonállatok tartására.

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

Általános cél: gazdálkodásra ösztönző programok bemutatása, beindítása.
Rövid távú cél: igényfelmérés, az érdeklődés felkeltése.
Középtávú cél: tudásbázis kialakítása, tervezés.
Hosszú távú cél: növény és állatállomány megtartása, gyarapítása.

Igényfelmérés.
Partnerek, támogatók felkutatása.
Eredményességi mutatók közreadása.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, felelős: Polgármester

Partnerek

Mezőgazdasági szakemberek

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: kérdőívek
Középtávú: érdeklődők száma
Hosszú távú: helyi önkormányzati statisztikák, érintettek visszajelzése
Forrás: Önkormányzat
Fenntarthatóság: kevés anyagi erővel is fenntartható

kisszámú érdeklődő, érdektelenség – meggyőzés gazdasági kimutatásokkal

Szükséges erőforrások személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
esélyegyenlősége IV.)

(romák és/vagy mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:

Önállósodj

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Életszervezési, életvezetési ismeretek hiánya (önálló ügyintézés, kérelem,
beadvány, önéletrajz megfogalmazása, megszerkesztése).

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

Általános cél: önállóságra, felelősségre, tudatosságra ösztönzés.
Rövid távú cél: az érdeklődés felkeltése.
Középtávú cél: hasznos ismeretek átadása a mindennapi életben való
eligazodáshoz.
Hosszú távú cél: az emberek minél nagyobb számban tudják az ügyeiket önállóan
intézni, érdekeiket érvényesíteni.
Tájékoztatás a lehetőségről.
Partnerek felkutatása.
Ismeretátadás, nyomtatványok kitöltése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, felelős: Polgármester

Partnerek

Közműszolgáltatók, Intézmények képviselői

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: kérdőívek
Középtávú: jelenléti ívek a tájékoztatókról
Hosszú távú: érintettek visszajelzése
Forrás: Önkormányzat
Fenntarthatóság: kevés anyagi erővel is fenntartható

érdeklődők alacsony száma, hozzáállása – rávilágítás arra, hogy a megszerzett
élettapasztalatokat gyermekének adhatja tovább az egyén

Szükséges erőforrások személyi, tárgyi erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (gyermekek esélyegyenlősége I.)

Intézkedés címe:

Gyermek a családban

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A megfelelő gyermekgondozási, gyermeknevelési módszerek hiánya a családok
életében.

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

Általános cél: a szülők életmódjának és szemléletének pozitív irányba történő
megváltoztatása.
Rövid távú cél: konkrét problémafeltárás, családlátogatással egybekötve
Középtávú cél: elvárt gyermeknevelési módszerek kialakítása és alkalmazása
Hosszú távú cél: életszemlélet váltás
Érdeklődés ösztönzése, figyelemfelkeltés.
Gyermeknevelési tanácsadás, szülő-gyermek közös programok szervezése,
részvételre buzdítás.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Óvoda, Általános Iskola,
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
felelős: Polgármester

Partnerek

Családterapeuta, Gyámhivatal

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: környezettanulmányok száma
Középtávú: szervezett programok és az azokon résztvevők száma
Hosszú távú: felmérés készítése arról, hogy kiknek sikerült a programok által
nyújtott változásokat megvalósítani és fenntartani
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: csekély anyagi ráfordítással fenntartható

családok elutasító magatartása – rávilágítás a gyermek érdekeinek fontosságára

Szükséges erőforrások személyi és tárgyi erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (gyermekek esélyegyenlősége II.)

Intézkedés címe:

Szabadidő a szabadban

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A fiatalok szabadidejének kulturált eltöltését biztosító lehetőségek
hiányoznak.

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

Általános cél: a szabadidős programokon keresztül a fiatalok életének
tartalmasabbá tétele, új impulzusok adása.
Rövid távú cél: érdeklődési körük felmérése, lehetőségek feltérképezése
Középtávú cél: a megtalált lehetőségek kiaknázása
Hosszú távú cél: minél többen kapcsolódjanak a programokhoz, illeszkedve
ezáltal a közösség életébe
Érdeklődés felkeltése, igényfelmérés.
Szabadidős programok tervezése (lehetőség szerint külső helyszíni
elfoglaltságokkal is), megszervezése, lebonyolítása.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Művelődésszervező, Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
felelős: Polgármester

Partnerek

Élményfürdő, Színház, Lovarda, Kulturális Egyesületek

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövidtávú: felmérések, kérdőívek
Középtávú: résztvevő fiatalok száma, aktivitása
Hosszú távú: a környezet visszajelzése, beszámolók
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: kevés önerővel fenntartható, a távolabbi fenntarthatóság
érdekében támogatók bevonására is szükség lehet

közömbösség, elutasítás – lehetőségek felvázolása, jövőbeni előnyök

Szükséges erőforrások személyi, anyagi és tárgyi erőforrások
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (gyermekek esélyegyenlősége III.)

Intézkedés címe:

Tanulással többet érhetsz el

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Növekszik a tovább nem tanuló fiatalok száma.

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

Általános cél: figyelemfelkeltés a tanulás hasznosságára vonatkozóan.
Rövid távú cél: adatgyűjtés a megcélozni kívánt korosztály motivációjáról.
Középtávú cél: a fiatalok megismertetése a rájuk váró lehetőségekkel.
Hosszú távú cél: értékalapú tudással rendelkezők számának növelése.

Érdeklődés ösztönzése, figyelemfelkeltés.
Iskolákat, gyakorlati helyeket, cégeket bemutató programok szervezése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Általános Iskola, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
felelős: Polgármester

Partnerek

Oktatási Intézmények, Cégek

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: kérdőívek, felmérések száma
Középtávú: szervezett ismertetők, bemutatók résztvevőinek száma
Hosszú távú: ösztöndíjban részesülők száma, sikeresen lediplomázottak,
elhelyezkedettek száma
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: csekély anyagi ráfordítással fenntartható
elutasító magatartása, érdektelenség – rávilágítás egy jövedelmezőbb élet
ígéretére

Szükséges erőforrások személyi és tárgyi erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (gyermekek esélyegyenlősége IV.)

Intézkedés címe:

Bűntelenül

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A gyermekek bűn általi fenyegetettsége észrevehető (drogfogyasztás, lopás).

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

Általános cél: a gyermekekre leselkedő veszélyforrások felismerése, kiszűrése.
Rövid távú cél: konkrét problémafeltárás, családlátogatással egybekötve.
Középtávú cél: a bűnmentes élet fontosságának kihangsúlyozása,
következmények bemutatása.
Hosszú távú cél: bűnmegelőző stratégia kialakítása.
Problémák beazonosítása, kommunikáció.
Gyermeknevelés fontosságának kiemelése, iskolai programok szervezése,
rendőrségi tájékoztatók megtartása.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Általános Iskola, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
felelős: Polgármester

Partnerek

Rendőrség

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: konkrét esetszám, családlátogatások mutatói.
Középtávú: szervezett programok és az azokon résztvevők száma.
Hosszú távú: Önkormányzati, rendőrségi statisztikák
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: csekély anyagi ráfordítással fenntartható

családok elutasító magatartása, közömbösség – a gyermekek érdekeinek szem
előtt tartása

Szükséges erőforrások személyi és tárgyi erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (nők esélyegyenlősége I.)

Intézkedés címe:

Haladj a korral

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nők tartós munkanélküliségét nagymértékben okozza a piacképes tudás
hiánya.

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

Általános cél: az érintettek munkaerő-piaci jelentőségű képzettségének nagyfokú
javítása.
Rövid távú cél: olyan képzések, melyek segítik a helyben foglalkoztatottá válást.
Középtávú cél: a képzésekbe bevont személyek legalább 2/3-ának sikeressége.
Hosszú távú cél: a megszerzett tudással rendelkezők 50 %-ának egy éven belül
legyen állandó, bér jellegű jövedelme.
Igény és szükségletfelmérés.
Képzések szervezése, pályázati lehetőségek feltérképezése.
Képzések lebonyolítása.
Önfoglalkoztatás elősegítése.
Önkormányzat, Képviselő-testület, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
felelős: Polgármester

Partnerek

Járási Munkaügyi Központ, Helyi vállalkozók, vállalkozások, A megyében működő
nagyobb cégek képviselői, Agrárkamara

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: megszervezett képzések száma, dokumentációja
Középtávú: sikeresen bevont személyek száma, képzési szerződések és oklevelek
Hosszú távú: munkaszerződések, őstermelői igazolványok száma
Forrás: pályázati támogatás, önkormányzati infrastruktúra
Fenntarthatóság: pályázati támogatások elnyerésének függvényében
fenntartható
jelentkezők alacsony száma, motiválatlansága – meggyőzés a tudás, a tapasztalat
fontosságáról
pályázati önerő arányának változása – céltartalék képzése
infrastrukturális és személyi feltételek, pályázati önerő és megszerzendő
pályázati támogatás
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (nők esélyegyenlősége II.)

Intézkedés címe:

Nem vagy egyedül

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A magányérzet kialakulása nemcsak az anya mentális állapotát rontja, hanem
családi konfliktusokhoz is vezet.

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

Általános cél: közös programok szervezésével, családvezetési tanácsok,
technikák nyújtásával a harmonikus családi élet fenntartása.
Rövid távú cél: érdekeltté tenni az érintetteket.
Középtávú cél: tervszerű és átgondolt életvitel, családgondozási ismeretek
elsajátítása.
Hosszú távú cél: a programok által nyújtott értékek továbbvitele a mindennapi
életbe.
Igényfelmérés, tájékoztatás.
Pályázatok figyelése.
Programok szervezése.
Életvezetéssel kapcsolatos egyéni és csoportos tanácsadás.
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Művelődésszervező,
Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
felelős: Polgármester

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Családterapeuta, Életvezetési tanácsadó

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: kérdőívek, programtervek
Középtávú: megjelentek száma, jelenléti ívek, fotók
Hosszú távú: után követés, visszajelzés a környezettől és az érintettektől
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: pályázati támogatással fenntartható

az érintettek frusztráltsága, elzárkózása – a családi egység megőrzésének
kiemelkedő fontossága

Szükséges erőforrások személyi, anyagi, tárgyi erőforrások
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (nők esélyegyenlősége III.)

Intézkedés címe:

Ne hallgasd el

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A családon belüli erőszak rejtve marad.

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

Általános cél: a családon belüli erőszak megelőzése, visszaszorítása.
Rövid távú cél: esetfelderítés, kommunikáció kezdeményezése.
Középtávú cél: az áldozattá vált személyek segítése, valamint érzékenyítés.
Hosszú távú cél: a családon belüli erőszak elkövetésének akadályozása.

A jelzőrendszer tagjainak tájékoztatása a különféle fokozatokról, hogy még a
fizikai bántalmazás megtörténte előtt be lehessen avatkozni.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
felelős: Polgármester

Partnerek

Rendőrség, nőket segítő egyesületek-szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: jelzések száma csökken
Középtávú: feljelentések száma csökken
Hosszú távú: eljárások száma csökken
Forrás: önkormányzati infrastruktúra
Fenntarthatóság: partneri együttműködéssel fenntartható, a célcsoport
kiszolgáltatottsága minimalizálható
nem beszélünk róla, szőnyeg alá söpörjük a problémát – pontos jogszabályi
felvilágosítás kell hozzá, szükséges pszichológiai segítségnyújtás

Szükséges erőforrások személyi, technikai és tárgyi feltételek

72

Az intézkedési területek részletes kifejtése (nők esélyegyenlősége IV.)

Intézkedés címe:

Jövőtervezés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Tudatos családtervezés hiánya.

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

Általános cél: felkészítés a születendő gyermek(ek) jövőjének alakítására.
Rövid távú cél: tájékoztatás családtámogatási, otthonteremtési lehetőségekről,
melyek segítik a gyermekvállalást, az anyává válást.
Középtávú cél: az intézkedéssel megcélozni kívánt csoport legalább 25 %-ának
sikeressége.
Hosszú távú cél: a település elöregedésének és a népességfogyásnak a lassítása.
Igény és szükségletfelmérés.
Tájékoztatók szervezése, megtartása, támogatási lehetőségek feltérképezése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Képviselő-testület, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
felelős: Polgármester

Partnerek

Védőnő, Pénzügyi szektor képviselői, Államkincstár munkatársai

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: érdeklődők száma
Középtávú: pénzügyi szerződések, pénzbeli ellátások száma
Hosszú távú: önkormányzati statisztikák, születésszám
Forrás: pénzügyi támogatás, önkormányzati infrastruktúra
Fenntarthatóság: pénzügyi támogatások elnyerésének függvényében
fenntartható

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

célcsoport tagjainak motiválatlansága, fásultság – demográfiai mutatók
drasztikus számai
pénzügyi források szűkössége, önerő hiánya, jogszabályváltozások – tartalék
képzése

Szükséges erőforrások infrastrukturális és személyi feltételek, megszerzendő pénzügyi támogatás
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (idősek esélyegyenlősége I.)

Intézkedés címe:

Egyedül nem megy

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen sok az egyedülálló, idős lakos.

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

Általános cél: a település magányos, idős lakóinak új életcélokat találni.
Rövid távú cél: a célcsoporttal történő kapcsolatfelvétel sikeressége.
Középtávú cél: érdeklődési köröknek megfelelő programok, szolgáltatások
megtervezése és megszervezése.
Hosszú távú cél: az idős emberek mentális és fizikai állapotának javítása.
Kérdőíves felmérés, kérdőívek összesítése, elemzése.
Programok tervezése (pl.: „nagyitorna”, szenior táncklub, szenior úszás
megszervezése)
Elégedettség felmérése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Művelődésszervező,
felelős: Polgármester

Partnerek

Nyugdíjasklubok, Uszoda, Művelődési Ház, Idősekkel foglalkozó civil szervezetek
és intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövidtávú: kitöltött kérdőívek száma
Középtávú: megszervezett események dokumentációja, fotók, megkötött
partnerségi megállapodások
Hosszú távú: után követés, visszajelzés az érintettektől és a környezettől
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: kevés anyagi erővel fenntartható
érdeklődés elmaradása, elszigeteltség feladásának hiánya – segítségnyújtás a
távolságok leküzdésében

Szükséges erőforrások személyi és tárgyi erőforrások
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (idősek esélyegyenlősége II.)

Intézkedés címe:

Generációk találkozása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek és a fiatalok közötti kapcsolatok negatív irányú torzulása figyelhető
meg.

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

Általános cél: a korosztályok közötti kapcsolat pozitív irányba való terelése.
Rövid távú cél: egymáshoz való közeledés megindítása.
Középtávú cél: közösségi programok által megismertetni a „fiatal” időseket az
„idős” fiatalokkal.
Hosszú távú cél: a generációs kapcsolatok továbbvitele és fenntartása.
Figyelem felkeltés, partnerek felkutatása.
Közös érdeklődési területek megtalálása, kialakítása.
Pályázatok figyelése, programok eltervezése, szervezése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Képviselő-testület, Művelődésszervező,
felelős: Polgármester

Partnerek

Művelődési Ház, Iskolák, Nyugdíjas Klubok

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: érdeklődő száma, jelenléti ívek
Középtávú: megszervezett események dokumentációi, beszámolók, fotók
Hosszú távú: a spontán szervezett közösségi programok száma, sikeressége,
érintettek visszajelzése
Forrás: helyi önkormányzat, pályázat
Fenntarthatóság: kevés önerővel fenntartható, további pályázati támogatás
szükséges
érintettek reagálása, alacsony számú érdeklődés – az idősek tapasztalatainak
fontossága, széles körű felhasználhatósága

Szükséges erőforrások személyi, tárgyi, technikai erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (idősek esélyegyenlősége III.)

Intézkedés címe:

Ne legyenek áldozatok

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Leginkább ez a korosztály válik bűnelkövetők áldozatává.

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

Általános cél: az idősek védekezési mechanizmusának erősítése, a környezet
fokozottabb odafigyelése.
Rövid távú cél: a célcsoporttal történő kapcsolatfelvétel a probléma meglétére
rávilágítva.
Középtávú cél: a megfelelő védekezési stratégia felállítása, a környezet
figyelmének rájuk irányítása.
Hosszú távú cél: az idős emberek áldozattá válásának lehetőség szerinti
elkerülése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Személyes, kérdőíves felmérés.
Polgárőrség, Rendőrség, Önkormányzat közös tájékoztatói, felhívásai,
szórólapjai. Elégedettség mérése, statisztikák kielemzése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat
felelős: Polgármester

Partnerek

Nyugdíjasklubok, Polgárőrség, Rendőrség

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövidtávú: személyes találkozások, kérdőívek száma
Középtávú: megszervezett események dokumentációja, fotók, megkötött
partnerségi megállapodások
Hosszú távú: után követés, visszajelzés az érintettektől és a környezettől
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: kevés anyagi erővel fenntartható
érdeklődés elmaradása, elszigeteltség feladásának hiánya – segítségnyújtás a baj
bekövetkezése előtt

Szükséges erőforrások személyi és tárgyi erőforrások
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (idősek esélyegyenlősége IV.)

Intézkedés címe:

Szükség van rám

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok az „elfoglaltság nélküli” idős személy.

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

Általános cél: közérdekű önkéntes munka lehetőségének biztosítása.
Rövid távú cél: a célcsoporttal történő kapcsolatfelvétel sikeressége.
Középtávú cél: az idős személyek „teherbírásának” megfelelő, közösséghez
tartozást erősítő munkalehetőségek megtalálása.
Hosszú távú cél: az idős emberek fontosságának, megbecsülésének erősítése.
Kérdőíves felmérés, kérdőívek összesítése, elemzése.
Munkalehetőségek keresése, tervezése (pl.: gyermekfelügyelet, szünidei
napközi, települési rendezvények szervezésében részvétel)
Elégedettség felmérése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat
felelős: Polgármester

Partnerek

Nyugdíjasklubok

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövidtávú: érdeklődők, jelentkezők száma
Középtávú: események dokumentációja, fotók
Hosszú távú: visszajelzés az érintettektől és a környezettől
Forrás: helyi önkormányzat
Fenntarthatóság: kevés anyagi erővel fenntartható

érdeklődés elmaradása, elszigeteltség feladásának hiánya – a hasznosság érzése,
ötletek, fortélyok továbbadása

Szükséges erőforrások személyi és tárgyi erőforrások
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (fogyatékkal élők esélyegyenlősége I.)

Intézkedés címe:

Közösen könnyebb

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen nagyszámú fogyatékos ember él, kevés kapcsolattal a külvilág
felé.

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

Általános cél: Közösségi élet biztosítása fogyatékkal élők és családtagjaik
számára.
Rövid távú cél: minél több fogyatékkal élő személy bevonása, családtagok
felkérése.
Középtávú cél: Évenként megújuló közösségi programok létrehozása és
megtartása.
Hosszú távú cél: a programok, lehetőségek által a fogyatékkal élők számára
biztosítani kapcsolatok kialakítását és fenntartását.
Igényfelmérés, kutatás.
Programtervezés, pályázati lehetőségek felmérése.
A programok elemeinek megszervezése, jelenlegi kapcsolatrendszerek
vizsgálata.
Önkormányzat, Képviselő-testület, Művelődésszervező, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat,
felelős: Polgármester

Partnerek

Nyugdíjas Klubok, Fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei, Fogyatékosok
gondozását ellátó intézmények, Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: program tervek, kérdőívek száma
Középtávú: résztvevők száma, fotók, programok dokumentációja
Hosszú távú: kialakult kapcsolatrendszerek feltérképezése és számai, visszajelzés
a résztvevőktől
Forrás: pályázati támogatás
Fenntarthatóság: pályázati forrás mellett fenntartható
érintettek távolmaradása, pályázati források elnyeréséhez kedvezőtlen feltételek
kialakulása – érdekeltek meggyőzése, tartalékok elkülönítése

Szükséges erőforrások anyagi, tárgyi, személyi erőforrások szükségesek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (fogyatékkal élők esélyegyenlősége II.)

Intézkedés címe:

Figyelj magadra!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, szűrővizsgálatokat a mozgásukban
erősen korlátozottak kevésbé vesznek igénybe.

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

Általános cél: segíteni a fogyatékkal élőket az egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférés jogának gyakorlásában.
Rövid távú cél: az érintettek körében az igényfelmérés eredményessége, a
segítségnyújtás mikéntjének meghatározása:
Középtávú cél: helyben történő prevenciós vizsgálatok lehetőségének
biztosítása, ösztönzés az ezeken történő részvételre, segíteni az odajutásban.
Hosszú távú cél: a betegségek megelőzése igénnyé váljon, a preventív szemlélet
fennmaradjon.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Figyelemfelhívás, igények felmérése.
Tájékoztatás a nyilvánosság eszközeinek bevonásával.
Szűrővizsgálatok, közlekedtetés.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Háziorvos,
felelős: Polgármester

Partnerek

Nyugdíjas Klubok, Egészségügyi szolgáltatók, Civil partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: kérdőívek, megszervezett vizsgálatok száma
Középtávú: résztvevők száma
Hosszú távú: visszajelzés egészségügyi személyzettől, érintettektől, a
környezettől
Forrás: helyi önkormányzat, támogatók
Fenntarthatóság: kevés önerővel fenntartható, további támogatók felkutatása
szükségeltetik hozzá
érdektelenség, közlekedtetés akadályai – fokozott, ütemes tájékoztatás, civil
szféra jelenlétének markánsabbá tétele

Szükséges erőforrások anyagi, tárgyi és személyi erőforrások
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (fogyatékkal élők esélyegyenlősége III.)

Intézkedés címe:

Informálódj mindenről

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Helyi vagy közérdekű információkhoz való hozzájutás hiányos vagy korlátozott.

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

Általános cél: az Önkormányzat honlapjának mindenki által történő
megismerésének lehetősége.
Rövid távú cél: a fogyatékkal élő személyek információs szükségleteinek
feltérképezése.
Középtávú cél: a hírek, történések, események minél szélesebb körű publikálása.
Hosszú távú cél: a célcsoport tagjainak folyamatos, érdemi információt adni.
Kapcsolatfelvétel, igényfelmérés.
Informatikai fejlesztés, bővítés.
Visszajelzések, vélemények kiértékelése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Érdekvédelmi szervezetek, Nyugdíjasklubok
felelős: Polgármester

Partnerek

Nyugdíjas Klubok, Fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei, Fogyatékosok
gondozását ellátó intézmények, honlapfejlesztő informatikus

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: érdeklődők száma
Középtávú: cikkek, fotók, hírek száma
Hosszú távú: a célcsoport tagjainak pozitív visszajelzései
Forrás: önkormányzati hozzájárulás
Fenntarthatóság: kevés anyagi ráfordítás mellett is fenntartható

érdektelenség – érintettek meggyőzése

Szükséges erőforrások anyagi, technikai, személyi erőforrások szükségesek

Az intézkedési területek részletes kifejtése (fogyatékkal élők esélyegyenlősége IV.)
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Intézkedés címe:

Akadálytalanul

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az akadálymentesített környezet aránya nem teljes.

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

Általános cél: fizikai, információs, kommunikációs akadályok lehetőség szerinti
megszüntetése.
Rövid távú cél: akadállyal érintett területek felismerése, feltérképezése.
Középtávú cél: pluszforrások kiaknázása.
Hosszú távú cél: az akadálymentes környezet folyamatos növelése.
Felismerés, elemzés.
Pályázati lehetőségek felmérése, partnerek bevonása, forrásbevonás.
Elért eredmények vizsgálata, további lehetőségek kutatása.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Képviselő-testületfelelős: Polgármester

Partnerek

Fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei, Vasút- és Autóbusz Társaság,
Minisztériumok, vállalkozások

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távú: 2019.06.30.
Középtávú: 2021.03.31.
Hosszú távú: 2023.09.30.

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

Rövid távú: kimutatások, helyzetelemzések
Középtávú: megállapodások, pályázati- és tervdokumentációk
Hosszú távú: mindennapos használók visszajelzései
Forrás: pályázati támogatás, önkormányzati önerő, vállalkozások
Fenntarthatóság: állagmegóvás, kis összegű ráfordítás mellett is fenntartható

érintettek távolmaradása, pályázati források elnyeréséhez kedvezőtlen feltételek
kialakulása – érdekeltek meggyőzése, tartalékok elkülönítése

81

Szükséges erőforrások anyagi, tárgyi, személyi erőforrások szükségesek
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Intézkedés sorszáma Az intézkedés címe, A helyzetelemzés
Az intézkedéssel
A célkitűzés
Az intézkedés
Az
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés eredményeinek
megnevezése
következtetéseiben
elérni kívánt cél
összhangja egyéb
tartalma
intézkedés megvalósításának eredményességét
megvalósításához
fenntarthatósága
feltárt
stratégiai
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok) szükséges erőforrások
esélyegyenlőségi
dokumentumokkal
(humán, pénzügyi,
probléma
technikai)
megnevezése
0. Település szintű
probléma
1
Seprűkötő
üzem Magyarbánhegyes A Mezőkovácsházai Magyarország egyes I. ütem: az épület polgármester 2022. 03. 31. felújított
épület, humán erőforrás: 4 fő A seprűkötés jelenleg is működik a
létesítése
Község
járás a 290/2014. területei
közötti felújítása II. ütem a
(csütörtök)
beszerzett eszközök foglalkoztatása pénzügyi START közfoglalkoztatási program
Magyarbánhegyesen Önkormányzatának (XI.26.)
Korm. gazdasági
szükséges eszközök
száma,
toborzás, erőforrás: 159.258.000,- keretén belül, jelentős bevételt
az egy lakosra jutó rendelet
alapján: egyenlőtlenség
beszerzése III. a
foglalkoztatottak
Ft
generálva, a cirok termelésétől a
adóerő
képessége komplex programmal csökkentése
dolgozók toborzása
száma,
előállított
késztermék előállításáig mindent
alacsony: 12.961,- Ft fejlesztendő
járás, érdekében
majd betanítása
késztermék
magunk végzünk el, ez a
Magyarbánhegyes aminek egyik fő szükséges fejlesztési
mennyisége,
tevékenység leválasztásra kerülne
község
a eleme a munkahely program, továbbá a
értékesítésből
a programtól és piaci alapon
Mezőkovácsházai
teremtés, ezáltal a "Felzárkózó
származó bevétel.
működne tovább, kibővítve és
járásban található, gazdaság élénkítése. települések" hosszú
modernizálva.
amely a 290/2014. A
térségben
a távú programjának
(XI.26.)
Korm. legnagyobb
kiterjesztéséről
rendelet
alapján: munkáltatók
az szóló 1057/2021.
komplex programmal önkormányzatok,
(II.19.)
Kormány
fejlesztendő
járás. amelyek az állami határozat;
Magyarbánhegyes szektor részei, így Kedvezményezett
Község a 105/2015. jövedelemtermelő Települések
(IV.23.)
Korm. tevékenységet nem Gazdaságélénkítő
rendelet
alapján: vagy
csak Programja - III.
Társadalmi-gazdasági korlátozottan
ütem
és infrastrukturális folytathatnak, ebből
szempontból
következően
a
kedvezményezett
gazdasági
település. Fentiekből teljesítmény
csak
következően magas piaci munkahelyek
munkanélküliség,
létesítésével
illetve a közmunka növelhető.
A
programon
kívül járásban
a
nagyon
alacsony mezőgazdaság a fő
számú
húzóágazat,
jelen
munkalehetőség
a projekt
is
jellemző.
A kapcsolódik hozzá a
munkahelyek
cirok
teremtése minden megtermelésének
szempontból
tevékenységével. A
elsődleges prioritást versenyképesség
élvez. A projekt a szempontjából
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jelenleg
is fontos lenne az
közfoglalkoztatási
alapanyagok
programban használt késztermékké
épület felújítását és alakulása során a
eszközbeszerzést
hozzáadott
érték,
foglal magában.
amely jelen projekt
esetében
maximálisan
megvalósul,
így
megfelelő termelési
volumen
esetén
minden
bizonnyal
nyereség
realizálható.
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Együtt a jövőnkért A
lakossági a
tervezett gazdasági
adósságállomány
szolgáltatás által az koncepció
újra
és
újra adósságállomány 25
termelődik.
%-os csökkentése

Igényfelmérés.
Polgármester 2023. 09. 30. helyi önkormányzati személyi,
tárgyi, kevés anyagi erővel is fenntartható
Partnerek,
(szombat)
statisztikák
pénzügyi erőforrások
támogatók
felkutatása.
Adósságkezelési
tanácsadás
megszervezése.
Tájékoztatás
a
nyilvánosság
eszközeinek
bevonásával
(plakátok,
szórólapok, internet)
2020-as I. felülvizsgálat: Adósságkezelési tanácsadást a családsegítő szolgálatnál, a napi munkájuk során rendszeresen alkalmaznak. Az Önkormányzat havi rendszerességgel, kérelem alapján, a jogosultsági feltételeknek megfelelve 5.000 Ft összegű
települési lakásfenntartási támogatást nyújt. 2019. évben havi átlagban 105 család, 2020. évben pedig havi átlag 85 család részesült települési lakásfenntartási támogatásban.
2
Legyél te is a részese A roma népesség A több problémás gazdasági
Hatástanulmány,
Polgármester 2023. 09. 30. együttműködési
infrastrukturális
és kevés önerővel megvalósítható
hátrányos helyzete területre egyszerre koncepció
szükségletfelmérés.
(szombat)
megállapodások
személyi
feltételek, (fenntartható), pályázati támogatás
több,
szorosan koncentráló kezelési
Pályázatok megírása,
pályázati
önerő, feltétlenül szükséges
összefüggő probléma megoldások
megvalósítása.
megszerzendő pályázati
eredője.
megvalósítása
és
Önkéntesek
támogatás
fenntartása.
A
bevonása.
pályázati
források
kihasználása
egy
teljes
körű
foglalkoztatási,
képzési,
szociális
projekt
megvalósításához.
2020-as I. felülvizsgálat: Az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjában résztvevők jelentős hányada roma származású. 2019. évben a közfoglalkoztatotti létszám 85 fő, 2020. évben pedig 81 fő.
3
Gondoskodj
Nincs rendelkezésre Gazdálkodásra
gazdasági
Igényfelmérés.
Polgármester 2023. 09. 30. kérdőívek,
személyi,
tárgyi, kevés anyagi erővel is fenntartható
magadról
álló tudás és pénz a ösztönző programok koncepció
Partnerek,
(szombat)
érdeklődők
száma, pénzügyi
erőforrások
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kertek művelésére, bemutatása,
támogatók
helyi önkormányzati szükségesek
kistestű
beindítása.
felkutatása.
statisztikák,
haszonállatok
Eredményességi
érintettek
tartására.
mutatók közreadása.
visszajelzése
2020-as I. felülvizsgálat: A közfoglalkoztatási programban, a helyi lakosok által nem művelt kertek, szerződés alapján önkormányzati művelésbe kerülnek, ezáltal a közfoglalkoztatott romák az ott megszerzett munkatapasztalatokat a saját kert,
háztáji gondozása során kamatoztatják. Paradicsom, paprika, karalábé, retek, sárgarépa, uborka, fejessaláta a legjellemzőbben termelt növények.
4
Önállósodj
Életszervezési,
Az emberek minél településfejlesztési Tájékoztatás
a Polgármester 2023. 09. 30. kérdőívek, jelenléti személyi,
tárgyi kevés anyagi erővel is fenntartható
életvezetési
nagyobb
számban koncepció
lehetőségről.
(szombat)
ívek a tájékoztatókról, erőforrások szükségesek
ismeretek
hiánya tudják az ügyeiket
Partnerek
érintettek
(önálló ügyintézés, önállóan
intézni,
felkutatása.
visszajelzése
kérelem, beadvány, érdekeiket
Ismeretátadás,
önéletrajz
érvényesíteni.
nyomtatványok
megfogalmazása,
kitöltése.
megszerkesztése).
2020-as I. felülvizsgálat: A 2019. évben az erre vonatkozó előkészítés megkezdődött, viszont a 2020-as évre kialakuló járványhelyzet miatt az érdemi ügyintézésben az Önkormányzat nyújtott segítséget (internet, eszközhiány, felmerülő plusz
költségek).
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Gyermek
aA
megfelelő életszemlélet váltás településfejlesztési Érdeklődés
Polgármester 2023. 09. 30. szervezett programok személyi
és
tárgyi csekély
anyagi
ráfordítással
családban
gyermekgondozási,
koncepció
ösztönzése,
(szombat)
és
az
azokon erőforrások szükségesek fenntartható
gyermeknevelési
figyelemfelkeltés.
résztvevők száma
módszerek hiánya a
Gyermeknevelési
családok életében.
tanácsadás, szülőgyermek
közös
programok
szervezése,
részvételre buzdítás.
2020-as I. felülvizsgálat: A védőnő munkája során, illetve házi gyermekorvos útmutatásai alapján, illetve tanácsadásokon, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermeknevelési, életvezetési módszerek alkalmazására. 2019. évben született gyermekek
száma 13 fő, 2020. évben született gyermekek száma 18 fő.
2
Szabadidő
aA
fiatalok a
szabadidős gazdasági
Érdeklődés
Polgármester 2023. 06. 30. résztvevő
fiatalok személyi, anyagi és kevés önerővel fenntartható, a
szabadban
szabadidejének
programokon
koncepció
felkeltése,
(péntek)
száma,
aktivitása, tárgyi erőforrások
távolabbi
fenntarthatóság
kulturált eltöltését keresztül a fiatalok
igényfelmérés.
beszámolók
érdekében támogatók bevonására
biztosító lehetőségek életének
Szabadidős
is szükség lehet
hiányoznak.
tartalmasabbá
programok tervezése
tétele, új impulzusok
(lehetőség
szerint
adása.
külső
helyszíni
elfoglaltságokkal is),
megszervezése,
lebonyolítása.
2020-as I. felülvizsgálat: Az intézkedés megvalósítása folyamatban, az Önkormányzat pályázati forrás útján tervezi megvalósítani a szabadtéri Kondiparkot. A Kondipark kivitelezésére 100 négyzetmétert meghaladó területen kerül majd sor,
előreláthatólag nyitott lesz.
3
Tanulással
többet Növekszik a tovább Értékalapú tudással településfejlesztési Érdeklődés
Polgármester 2023. 09. 30. kérdőívek, felmérések személyi
és
tárgyi csekély
anyagi
ráfordítással
érhetsz el
nem tanuló fiatalok rendelkezők
koncepció
ösztönzése,
(szombat)
száma,
szervezett erőforrások szükségesek fenntartható
száma.
számának növelése.
figyelemfelkeltés.
ismertetők,
Iskolákat, gyakorlati
bemutatók
helyeket,
cégeket
résztvevőinek száma,
bemutató
ösztöndíjban
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programok
szervezése.

részesülők, sikeresen
lediplomázottak
száma
2020-as I. felülvizsgálat: Bursa Hungarica ösztöndíjasok száma 2019. évben 13 fő, 2020. évben 10 fő. A Covid helyzet miatt az oktatás jórészt online, megváltozott az érettségi, elmaradnak nyílt napok, pályaorientációs tanácsadások.
4
Bűntelenül
A gyermekek bűn Bűnmegelőzési
településfejlesztési Problémák
Polgármester 2023. 09. 30. Konkrét
estszám, személyi
és
tárgyi csekély
anyagi
ráfordítással
általi
stratégia kialakítása. koncepció
beazonosítása,
(szombat)
családlátogatások
erőforrások szükségesek fenntartható
fenyegetettsége
kommunikáció.
mutatói. Szervezett
észrevehető
Gyermeknevelés
programok és az
(drogfogyasztás,
fontosságának
azokon
résztvevők
lopás).
kiemelése,
iskolai
száma.
programok
Önkormányzati,
szervezése,
rendőrségi
rendőrségi
statisztikák.
tájékoztatók
megtartása.
2020-as I. felülvizsgálat: A 2019. és a 2020. évben fiatalkorú elleni büntetőeljárás nem indult, 2 fő KMB-s lát el szolgálatot településünkön. Az iskolákban bűnmegelőzési programokat, drogprevenciós előadásokat tartanak a rendőrség munkatársai.
III. A nők esélyegyenlősége
1
Haladj a korral
A
nők
tartós az
érintettek gazdasági
Igény
és polgármester 2023. 09. 30. sikeresen
bevont infrastrukturális
és pályázati
támogatások
munkanélküliségét munkaerő-piaci
koncepció
szükségletfelmérés.
(szombat)
személyek
személyi
feltételek, elnyerésének
függvényében
nagymértékben
jelentőségű
Képzések szervezése,
száma,megszervezett pályázati
önerő
és fenntartható
okozza a piacképes képzettségének
pályázati
képzések
száma, megszerzendő pályázati
tudás hiánya.
nagyfokú javítása.
lehetőségek
dokumentációja
támogatás
feltérképezése.
Képzések
lebonyolítása.
Önfoglalkoztatás
elősegítése.
2020-as I. felülvizsgálat: Közfoglalkoztatásban lévő nők 2019. évben 51 fő, 2020. évben 47 fő. A nők munkába történő mihamarabbi visszatérést az is segíti, hogy településünkön 2019-től már üzemel a minibölcsőde, maximális kihasználtsággal, 7
fővel.
2
Nem vagy egyedül A
magányérzet közös
programok gazdasági
Programok
Polgármester 2023. 09. 30. megjelentek száma, személyi, anyagi, tárgyi pályázati
támogatással
kialakulása nemcsak szervezésével,
koncepció
szervezése.
(szombat)
programtervek
erőforrások
fenntartható
az anya mentális családvezetési
Életvezetéssel
állapotát
rontja, tanácsok, technikák
kapcsolatos egyéni
hanem
családi nyújtásával
a
és
csoportos
konfliktusokhoz
is harmonikus családi
tanácsadás.
vezet.
élet fenntartása
2020-as I. felülvizsgálat: A védőnő munkája során, illetve házi gyermekorvos útmutatásai alapján, illetve tanácsadásokon, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermeknevelési, életvezetési módszerek alkalmazására. A Covid helyzet sajnos jelentősen
felülírta elképzeléseinket, a 2020-as évben tervezett rendezvények megrendezése nem valósulhatott meg. A 2019-es évben időrendi sorrendben Nőnapi rendezvényre, majálisra, gyermeknapra, falunapra, idősek világnapi rendezvényre került sor.
3
Ne hallgasd el
A családon belüli A családon belüli településfejlesztési A
jelzőrendszer Polgármester 2023. 09. 30. jelzések
száma személyi, technikai és partneri
együttműködéssel
erőszak
rejtve erőszak
koncepció
tagjainak
(szombat)
csökken, feljelentések tárgyi feltételek
fenntartható
marad.
elkövetésének
tájékoztatása
a
száma
csökken,
akadályozása.
különféle
eljárások
száma
fokozatokról, hogy
csökken
még
a
fizikai
bántalmazás
megtörténte előtt be
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lehessen avatkozni.
2020-as I. felülvizsgálat: A településünkön ilyen vonatkozásban esetszám nem volt. Az elmúlt 2 év jelzőrendszeres megbeszélésein ilyen jellegű észrevétel nem történt.
4
Jövőtervezés
Tudatos
A
település gazdasági
Igény
és Polgármester 2023. 09. 30. Érdeklődők
száma. infrastrukturális
és pénzügyi
támogatások
családtervezés
elöregedésének és a koncepció
szükségletfelmérés.
(szombat)
Pénzügyi szerződések, személyi
elnyerésének
függvényében
hiánya.
népességfogyásnak a
Tájékoztatók
pénzbeli
ellátások feltételek,megszerzendő fenntartható
lassítása.
szervezése,
száma.
pénzügyi támogatás
megtartása,
Önkormányzati
támogatási
statisztikák,
lehetőségek
születésszám.
feltérképezése.
2020-as I. felülvizsgálat: A védőnő munkája során, illetve házi gyermekorvos útmutatásai alapján, illetve tanácsadásokon, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermeknevelési, életvezetési módszerek alkalmazására. A gyermeket vállalt, nehéz
élethelyzetbe került családok segítésének jellemző módja a települési létfenntartási támogatás, aminek keretében pelenka, tápszer, gyógyszer kiváltására, élelmiszervásárlásra is van lehetőség. Településünkön a 2019. évben 13 fő, 2020. évben 18
fő született. Az elhalálozások száma 2019. évben 41 fő, 2020. évben 47 fő.
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1
Egyedül nem megy A településen sok az az idős emberek településfejlesztési Kérdőíves felmérés, Polgármester 2023. 09. 30. megszervezett
személyi
és
tárgyi kevés anyagi erővel fenntartható
egyedülálló,
idős mentális és fizikai koncepció
Programok tervezése
(szombat)
események
erőforrások
lakos.
állapotának javítása
dokumentációja,
fotók,
megkötött
partnerségi
megállapodások
2020-as I. felülvizsgálat: Az egyedül élő időseket az önkormányzati házigondozók, illetve a Közösségi Misszió gondozói látják el napi szinten, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ház körüli, házon belüli teendők elvégzésében nyújtva segítséget. A Covid
helyzet miatt kiemelt figyelmet fordítva rájuk. Az önkormányzati házigondozók száma 17 fő, a Közösségi Misszió gondozóinak száma 25 fő.
2
Generációk
Az idősek és a a
korosztályok településfejlesztési programok
Polgármester 2023. 09. 30. megszervezett
személyi,
tárgyi, kevés
önerővel
fenntartható,
találkozása
fiatalok
közötti közötti
kapcsolat koncepció
eltervezése,
(szombat)
események
technikai
erőforrások további
pályázati
támogatás
kapcsolatok negatív pozitív irányba való
szervezése
dokumentációi,
szükségesek
szükséges
irányú
torzulása terelése
beszámolók
figyelhető meg.
2020-as I. felülvizsgálat: A 2019-es évben számtalan, már hagyományosnak mondható rendezvény volt településünkön. Nőnapi műsor, Majális, gyermeknap, Falunap, Idősek világnapi rendezvénye. A rendezvényeken neves fellépők adták elő
produkcióikat, melyek a környékbeli települések lakóit is idevonzották.
3
Ne
legyenek Leginkább
ez
a Az idős emberek településfejlesztési Személyes, kérdőíves Polgármester 2023. 09. 30. Személyes
személyi
és
tárgyi kevés anyagi erővel fenntartható
áldozatok
korosztály
válik áldozattá válásának koncepció
felmérés.
(szombat)
találkozások,
erőforrások
bűnelkövetők
lehetőség
szerinti
Polgárőrség,
kérdőívek
száma.
áldozatává.
elkerülése.
Rendőrség,
Megszervezett
Önkormányzat közös
események
tájékoztatói,
dokumentációja,
felhívásai,
fotók,
megkötött
szórólapjai.
partnerségi
Elégedettség
megállapodások.
mérése, statisztikák
Után
követés,
kielemzése.
visszajelzés
az
érintettektől és a
környezettől.
2020-as I. felülvizsgálat: A településen felszerelt kamerarendszer, a helyi Polgárőrség, valamint a Covid helyzet miatti kijárási korlátozás, és a megerősített rendőri jelenlét együttesen azt eredményezte, hogy az idősek áldozattá válásának
lehetősége gyakorlatilag nullára redukálódott. A térfigyelő kamerák száma jelenleg 10 darab.
4
Szükség van rám
Sok az "elfoglaltság Az idős emberek településfejlesztési Kérdőíves felmérés, Polgármester 2023. 09. 30. Érdeklődők,
személyi
és
tárgyi kevés anyagi erővel fenntartható
nélküli" idős személy. fontosságának,
koncepció
kérdőívek
(szombat)
jelentkezők
száma. erőforrások
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megbecsülésének
erősítése.

összesítése,
Események
elemzése.
dokumentációja,
Munkalehetőségek
fotók. Visszajelzés az
keresése, tervezése
érintettektől és a
(pl.:
környezettől.
gyermekfelügyelet,
szünidei
napközi,
települési
rendezvények
szervezésében
részvétel).
2020-as I. felülvizsgálat: Településünkön 2 nyugdíjasklub is van, ezek 2019-ben is az Önkormányzat által biztosított klubhelységben működhettek, tarthatták összejöveteleiket. Helyi rendezvényeken is szerepeltek, például falunapi főzőverseny.
Emellett vidéki eseményeken is részt vettek. A 2020-ban kialakult Covid világjárvány az ő terveiket is felülírta, a távolságtartási rendelkezések miatt a kapcsolattartás az online térre korlátozódik.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Közösen könnyebb A
településen Közösségi
élet gazdasági
A
programok Polgármester 2023. 09. 30. program
anyagi, tárgyi, személyi pályázati
forrás
mellett
nagyszámú
biztosítása
koncepció
elemeinek
(szombat)
tervek,programok
erőforrások szükségesek fenntartható
fogyatékos ember él, fogyatékkal élők és
megszervezése,
dokumentációja
kevés kapcsolattal a családtagjaik
jelenlegi
külvilág felé
számára.
kapcsolatrendszerek
vizsgálata.
2020-as I. felülvizsgálat: Lehetőség volt a 2019. évben is az önkormányzati rendezvények látogatásához. Az attitűdformálás, érzékenyítés, társadalmi szemlélet váltás megkezdődött. A Covid helyzetet megelőzően bejártak a faluba napi szinten
vásárolni is.
2
Figyelj magadra!
Egészségügyi
segíteni
a gazdasági
Szűrővizsgálatok,
Polgármester 2023. 09. 30. megszervezett
anyagi,
tárgyi
és kevés
önerővel
fenntartható,
prevenciós
fogyatékkal élőket az koncepció
közlekedtetés
(szombat)
vizsgálatok
száma, személyi erőforrások
további támogatók felkutatása
szolgáltatásokat,
egészségügyi
szervezése.
résztvevők száma
szükségeltetik hozzá
szűrővizsgálatokat a szolgáltatásokhoz
mozgásukban erősen való
hozzáférés
korlátozottak
jogának
kevésbé
vesznek gyakorlásában
igénybe.
2020-as I. felülvizsgálat: Az Önkormányzat segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. Ez egyrészt jelent gépkocsival történő szállítást, másrészt adminisztrációs, online segítséget.
3
Informálódj
Helyi vagy közérdekű A
célcsoport gazdasági
Kapcsolatfelvétel,
Polgármester 2023. 09. 30. Érdeklődők
száma. anyagi,
technikai, kevés anyagi ráfordítás mellet is
mindenről
információkhoz való tagjainak folyamatos, koncepció
igényfelmérés.
(szombat)
Cikkek, fotók, hírek személyi
erőforrások fenntartható
hozzájutás hiányos érdemi információt
Informatikai
száma. A célcsoport szükségesek
vagy korlátozott.
adni.
fejlesztés, bővítés.
tagjainak
pozitív
Visszajelzések,
visszajelzései.
vélemények
kiértékelése.
2020-as I. felülvizsgálat: A településünkön megjelenő újságból, illetve az Önkormányzat honlapján is tájékozódhatnak, információkhoz juthatnak.
4
Akadálytalanul
Az
Az
akadálymentes gazdasági
Felismerés, elemzés. Polgármester 2023. 09. 30. Kimutatások,
anyagi, tárgyi, személyi állagmegóvás,
kis
összegű
akadálymentesített környezet
koncepció
Pályázati
(szombat)
helyzetelemzések.
erőforrások szükségesek ráfordítás mellett is fenntartható
környezet
aránya folyamatos növelése.
lehetőségek
Megállapodások,
nem teljes.
felmérése, partnerek
pályázatiés
bevonása,
tervdokumentációk.
forrásbevonás. Elért
Mindennapos
eredmények
használók
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vizsgálata, további
visszajelzései.
lehetőségek
kutatása.
2020-as I. felülvizsgálat: A 2019 évi és a 2020. évi akadálymentesítés önkormányzati forrásból, a közfoglalkoztatottak munkája által került megvalósításra. Parkolókat, feljárókat, buszmegállót alakítottak ki.
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2. 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 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:
- a 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

90

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.

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 beszámolói
alapján.

Nyilvánosság:
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének 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 felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a HEP referens 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 bevonásával
és támogatásával végzi. Így:
 Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
 Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
 Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
 Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél érdeke és 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
képviselő-testületének 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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3. Elfogadás módja és dátuma
Magyarbánhegyes Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az
Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Magyarbánhegyes, 2018. december 19.

polgármester
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