Balástya
Község Önkormányzata
Helyi
Esélyegyenlőségi
Program

2018-2023.

Tartalom
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ....................................................................................................... 3
Bevezetés ...................................................................................................................................................... 3
A település bemutatása .............................................................................................................................. 3
Értékeink, küldetésünk .............................................................................................................................. 9
Célok ............................................................................................................................................................. 9
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ...................................................... 11
1. Jogszabályi háttér bemutatása ......................................................................................................... 11
2. Stratégiai környezet bemutatása ..................................................................................................... 12
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége .......................................... 14
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység ................................................ 45
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................................... 66
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ............................................................................................ 73
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ............................................................................ 80
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása ............................................................................................................. 84
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága........................................................................ 84
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ....................................................... 86
1. A HEP IT részletei ............................................................................................................................. 86
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése .......................................................................... 86
A beavatkozások megvalósítói ........................................................................................................ 87
Jövőképünk ......................................................................................................................................... 87
Az intézkedési területek részletes kifejtése ................................... Error! Bookmark not defined.
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) .......... 121
3. Megvalósítás .................................................................................................................................... 139
A megvalósítás előkészítése ........................................................................................................... 139
A megvalósítás folyamata .............................................................................................................. 139
Monitoring és visszacsatolás .......................................................................................................... 141
Nyilvánosság .................................................................................................................................... 141
Érvényesülés, módosítás................................................................................................................. 143
4. Elfogadás módja és dátuma ........................................................................................................... 144

2

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Balástya Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A település bemutatása
Balástya Csongrád megyében, a Kisteleki kistérségben, Szegedtől 24 km-re fekszik. Az M5-ös
autópálya (a község kettő db le- és felhajtóval is rendelkezik), az E-75-ös út és Szeged-Budapest
vasútvonal révén közúton és vasúton egyaránt könnyen elérhető. Nyugatról Csólyospálos,
Kömpöc, északról Csengele és Kistelek, keletről Ópusztaszer, Sándorfalva, délről Forráskút és
Szatymaz város és községek fogják közre. Területe 10995 hektár (az átlagos nagyságú falvak közé
tartozik), a népsűrűség 32 fő/km2. Balástya az Alföld nagytájhoz, ezen belül a Duna-Tisza közi
síkvidék és az Alsó-Tisza Vidék középtájakhoz tartozik. Száraz, vízhiányos terület, jellegzetes
síkság. Uralkodó talajtípusa a homok, kisebb részben réti talaj, és szikes talaj. E talajadottságok
alakították ki a térség sajátos mezőgazdasági kultúráját. Éghajlatát a határozott szárazföldi éghajlat
jellemzi.

A település őse Szeged - Felsőközpont, amit 1891-ben alapítottak. A központ avató ünnepségén
részt vett Munkácsy Mihály és Mikszáth Kálmán is. Munkácsy Honfoglalás című festményének
több alakja is balástyai parasztemberről van megformázva.
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A külterületi kapitányságok fontos adózási, igazgatási és rendészeti feladatokat láttak el. Köréjük a
lakosság

számának

emelkedésével

templom,

bolt,

kocsma

épült.

1903-ban szentelték fel a katolikus templomot; a lakosság nagy része katolikus vallású.
A templom körül épült fel a későbbi településmag, melynek fejlődése a XIX. század utolsó
évtizedekben indult meg. Hasonlóan a többi homoki kapitányságokhoz, közel 100 évre volt
szükség az önálló községi státusz eléréséhez. Szeged városa 1945-ig birtokolta a jelenlegi Balástya
területét, amikor is a várostól bérelt földeket megvásárolták. Ennek köszönhetően 1950-ben önálló
község lett.
Jelenlegi területét Felsőközpont - Kapitányságból, Fehértóból, Gajgonyából, Őszeszékből és
Kapitányság egy részéből alakították ki. Az önállósodás ellenére a település tanyás szerkezete
megmaradt és a falu köré szerveződött. A tanya, mint önálló lakó- és gazdasági egység kedvező a
tájjellegű gazdálkodás, valamint a falusi turizmus számára. A tanyai lakosság sajátosan hátrányos
helyzetű, gondjaikkal (egészségügyi ellátás, közbiztonság, közlekedés, stb.) szervezett keretek
között kell foglalkozni.
Az önálló községgé válás óta a népesség folyamatosan csökken (1949 és 2016 között 6369 főről 3422
főre). Ennek ellenére Balástya azon települések közé tartozik, ahol jellegzetes fejlődési folyamatok
is érzékelhetők.
GAZDASÁGI ÉLET
A település lakosai mezőgazdasági termeléssel, gabona és zöldségtermesztéssel foglalkoznak. E
rendszerváltás előtt jövedelmezőnek tartott tevékenység napjainkra egyre kilátástalanabb
megélhetési forrássá vált a bizonytalan, kevéssé bővülő értékesítési lehetőségek és a
mezőgazdasági termékek alacsony átvételi árai miatt, melyet tovább súlyosbítanak az egyre
emelkedő működtetési költségek (növényvédőszerek, energia). A lakosság anyagi helyzete
érezhetően romlik, a megélhetés bizonytalansága az emberek pesszimizmusában érzékelhető.
Szívesen váltanának, de az évtizedek óta, a családok által közösen felépített mezőgazdasági
beruházások értéktelenek, így eladhatatlanok, valamint képzettségük sem teszi alkalmassá más
munkakör ellátására. 2012 után az országosan jelentkező munkaerőhiány településünkön is
érezhetővé vált, a munkanélküliek száma csökken, a foglalkoztatottaké nő.
A megye földrajzi helyzete miatt jelentős a nemzetközi átmenő forgalom, mely a települést is
érinti: az E 75-ös elsőrendű főútvonal, valamint az M5-ös autópálya is áthalad a községen, e
utóbbiról két lehajtó is található Balástya területén. A Szeged – Cegléd - Budapest vasútvonal is
keresztülhalad a falun.
Ipari park a kedvező földrajzi adottságoknak megfelelően kialakításra került, területén
zöldségcsomagoló üzem működik.

A település demográfiai jellemzőinek bemutatása
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A vizsgált időszakban Balástya község lakónépessége fokozatosan csökkent, az egyes években 2-2
%-os eltérés mutatkozik. 2012. évhez képest a település lakónépessége 59 fővel csökkent, ami 1,69
%-os népességfogyást jelent.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő
(TS 0101)

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

Változás

3481
3445
3436
3445
3422

bázis év
99,0%
99,7%
100,3%
99,3%
0,0%

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

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

1751

1788

Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

3 539

49,48%

50,52%

90
243
51
1049
157
251

225
43
1005
130
385

468
94
2 054
287
636

2,54%
6,87%
1,44%
29,64%
4,44%
7,09%

6,36%
1,22%
28,40%
3,67%
10,88%
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Balástya állandó lakosainak száma 2016-ban 3539 fő volt, míg lakónépessége ugyanebben az évben
3422 fő. A nemek arányának vizsgálatakor szembetűnő jelenség a férfiak 65 év feletti arányának
látványos csökkenése. A 60 év feletti, nyugdíjas korú emberek száma 923 fő, az állandó lakosok
26,1 %-a, mely hosszú távon fokozatos növekedést mutat. A település szerkezetéből (a lakosok
majdnem 75 %-a tanyán él) adódóan jellemző, hogy az idősek a település központjától 4-8 km-re
fekvő tanyavilágban élnek. Körülményeik javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük
biztosítása érdekében önkormányzatunk tanyagondnoki szolgálatot működtet, melynek keretében
tanyagondnokok intézik napi szinten pl. a bevásárlást, ebéd kijuttatását, gyógyszerek felíratását,
orvoshoz, egyéb programokra való szállítását.
2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma
Korcsoport
15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Változás

2001 2011
n.a. 47
41
46
34
40
75 133

Fő
47
5
6
58

Az adatokból látszik, hogy Balástyán a gyermekek száma fokozatosan csökken. Ennek hatása az
iskolákban is érződik, bár településünkön nincs középfokú oktatási intézmény. Azért fontos lenne
ennek a korosztálynak a figyelemmel kísérése, mert településünk jövőképét meghatározzák
döntéseikkel: maradnak-e Balástyán vagy elköltöznek Szegedre, vagy más városba. Jelenleg
közösségfejlesztés zajlik a településen, melynek célcsoportja a 15-24 éves korosztály. Ennek
keretein belül olyan igények mutatkoznak, hogy az említett korosztálynak közösségi színtérre, az
érdeklődésüknek megfelelő rendezvényekre, és a szabadidejük hasznos eltöltését és
kikapcsolódásukat szolgáló lehetőségekre van szükség.
3. számú táblázat - Öregedési index
Év

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

0-14 éves korú állandó
Öregedési
lakosok száma (fő)
(TS 0401)
(TS 0327)

2012

684

460

148,70%

2013
2014

641
639

463
472

138,44%
135,38%

index

(%)

6

2015
641
2016
636
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

463
468

138,44%
135,90%
#ZÉRÓOSZTÓ!

A táblázatból leolvasható 2012-től 2016-ig az enyhén csökkenő tendencia. A kistérségi átlag 2001ben 108 %, 2011-ben pedig 149 %. A település öregedési indexe együtt mozog a kistérségi átlaggal,
viszont az országos átlagot valamennyi vizsgált évben meghaladja.
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

61

72

-11

-3,1

66
86
88
87

3
-15
-12
-19
0

0,8
-4,19
-3,36
-5,37

2013
69
2014
71
2015
76
2016
68
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az elvándorlási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a tendencia negatív. A település
megtartóerejének növelését célozza Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7

3/2018.(I.31.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról, melyet önkormányzatunk azon fiatal
családok számára nyújt, akik településünkön kívánnak letelepedni. Említésre méltó, hogy
általában a fiatalok költöznek a közeli Szegedre vagy Budapestre, esetenként külföldre
munkavállalás miatt. A bevándorlók jelentős részére jellemző, hogy a lecsúszott rétegekből kerül
ki: a szomszédos országokból bevándorló mezőgazdasági munkát vállalók, valamint a közeli
Szegeden vagy távolabbi nagyvárosban egzisztenciálisan megcsúszott családok vásárolnak olcsó
tanyákat. A szociálisan hátrányos helyzetű családok, emberek száma így évről évre érezhetően
növekszik, jelentős terhet róva önkormányzatunkra. 2014 óta jellemző a negatív elvándorlási
mutató, így szükséges a település megtartó erejét növelő beavatkozások tervezése, a fiatalok
megtartása. További pályázati források bevonása szükséges bérlakások illetve fecskeház típusú
ingatlanok létesítésére.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

2012
20
2013
20
2014
23
2015
26
2016
33
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Halálozások száma
(TS 0702)
52
46
39
47
59

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)
-32
-26
-16
-21
-26
0

Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék):

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Balástyán az állandó népesség fogyása meghaladja az országos, régiós és megyei mutatót. A
természetes fogyás oka egyrészt a halálozások számának folyamatos emelkedése, másrészt az élve
8

születések számának visszaesése. A születések számának visszaesése az oktatási intézményekben
csapódik le. Beavatkozás tervezése szükséges a fiatalok helyben tartására, a születések számának
emelkedése érdekében.
Értékeink, küldetésünk
Balástya Község Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programja a település területén élő
hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye
a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére is korlátozott marad a különböző
területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
Balástya Község Önkormányzata Képviselő Testülete, jegyzője, valamint szervezetei döntésein,
tevékenységein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, az ilyen irányú
kötelező és önként vállalt feladatain túl, az egyházi fenntartású közoktatási intézménnyel,
valamint a település civil szervezeteivel közösen támogatja és juttatja érvényre az esélyegyenlőség
eszméjét a társadalmi élet minden területén
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Balástya Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
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Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
 Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) rendelete a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról a módosító
18/2015. (XI.03.), a 12/2016. (IX.29.), a 7/2017. (V.31.) és a 8/2018. (V.31.) rendeletekkel
egységes szerkezetben
 Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I.31.) rendelete a helyi
lakáscélú támogatásról
 Balástya Község Képviselőtestületének 5/2014. (V.29) sz. Rendelet A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról, a 6/2016. (04.27.)
rendelettel egységes szerkezetben
 Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.20.) rendelete a
gyermekjóléti alapellátásokról
 Balástya Község Önkormányzat Képviselő – testületének 14/2016. (X.27.) rendelete az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

11

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Balástya Község Önkormányzata 2007-ben készítette el települési esélyegyenlőségi tervét, melyet a
4/2008.(I. 23.) Kt. határozattal fogadott el képviselő testület, melyben számba vette a település
demográfiai jellemzőit, a lakosok szociális helyzetét, különös tekintettel az idősekre és a
tanyavilágban élőkre. Vizsgálta a település közoktatását, sport-és kulturális életét. Az
esélyegyenlőségi célcsoportok támogatási rendszerét önkormányzatunk a fentebb említett helyi
rendeleteken kívül az Integrált Szociális Intézmény Szakmai Programjában szabályozza.
A település Helyi Esélyegyenlőségi Programja a következő települési dokumentumokkal hozható
kapcsolatba:


Költségvetési koncepció - itt kerülnek rögzítésre a szociális ellátás keretszámai



Gazdasági program – tartalmazza a településfejlesztési elképzeléseket, fókuszálva a
munkahelyteremtésre, az egyes közszolgáltatások biztosításának és fejlesztésének
lehetőségeit



Integrált Szociális Intézmény szakmai programja - itt kerültek rögzítésre a település
demográfiai mutatói, foglalkoztatási helyzete, szociális ellátás rendszere, fejlesztési
elképzelések



Pedagógiai program – tartalmazza a település közoktatási helyzetképét, fejlesztési
célkitűzéseket. Külön fejezet foglalkozik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókkal, gyermekekkel.



Településrendezési

terv

–

településünk

nagytávlatú

műszaki-fizikai

szerkezetét

meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és
erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a terület felhasználás
rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.


Településfejlesztési koncepció - tartalmazza a helyi településpolitikai elképzeléseket és
célkitűzéseket. A településre kiterjedő társadalmi, gazdasági, tervezési és megvalósítási
tevékenységek összessége, melyek a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti
viszonyainak javítását, a települések gazdaságának, műszaki-fizikai állományának
gyarapodását, folyamatos megújítását, természetes és épített környezetének védelmét
szolgálják.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
2010-ben elkészült a Kisteleki Kistérség esélyegyenlőségi programja, mely a vizsgálta a kistérség
demográfiai jellemzőit, foglalkoztatottsági mutatóit, lakhatási jellemzőit, a települések
infrastrukturális ellátottságát, a nemek, a romák, a fogyatékkal élők helyzetét, valamint a kistérség
szociális és egészségügyi helyzetét.
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A helyi esélyegyenlőségi program több ponton támaszkodik a Kisteleki Kistérség esélyegyenlőségi
tervére.
Kistérségi társulási fenntartásban működő szolgáltatások:


családsegítés

gyermekjóléti

szolgálat,

szociális

alapellátás:

jelzőrendszeres

házi

segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, támogatószolgálat
A Helyi Esélyegyenlőségi Program kapcsolódik továbbá a Járási Esélyegyenlőségi Programhoz
(JEP), annak alapját képezte a járás többi településének esélyegyenlőségi programjával együtt. A
JEP elkészítésében közreműködtek településünk szakterületi szakértői is.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A HEP elkészítéséhez használt segédanyagok: a Kisteleki Kistérség Esélyegyenlőségi Programja,
Balástya község Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve. A HEP
elkészítését a következő területeken mutatkozó adathiány nehezítette:


felnőttképzés: nem ismert az általános iskolai végzettséget szerzett, illetve érettségizett
felnőttek száma



iskolai végzettség: a lakosok iskolai végzettsége a 2011-es statisztikai adatok alapján ismert



foglalkoztatás: adathiány az állami szektorban foglalkoztatottak számáról



lakhatás: a település lakásállományának minőségi mutatói hiányosak



jelentős adathiány a nők esélyegyenlősége területen (foglalkoztatás, bántalmazás,
tájékoztatás)



adathiány

az

idős

korosztállyal

kapcsolatban

(ellátás,

foglalkoztatás,

kulturális

programokhoz való hozzáférés)


adathiány a fogyatékkal élőkkel kapcsolatosan (ellátás, foglalkoztatás)
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Településünkön egyetlen ember sem vallotta magát romának, noha – igaz nagyon alacsony
százalékban – de köztünk élnek. Többségük Romániából települt át, vagy vállal ideiglenes munkát
kertészetekben. Gyermekeik a település közoktatási intézményeiben részesülnek ellátásban. A
nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozás szenzitív adatnak minősül. A KSH adatai szerint az
utolsó, 2011-es népszámlálás során 315.583 fő vallotta magát cigány (romani, beás) származásúnak,
a magyar népesség 3.2 %-a ,ugyanez az arány 2001-es népszámláláskor 2 % volt.
A cigány (romani, beás) nemzetiségű népesség aránya (%):

Forrás: TeIR térségi szociális adatok

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Balástya lakosságának jelentős többsége él mezőgazdaságból. A településen a zöldségtermesztés
jellemző, immár évtizedek óta. A gazdasági ágazatról elmondható, hogy a bekerülési költségek
jelentősen emelkednek, míg az eladási árak stagnálnak. A családok egy része már fel is hagyott a
gazdálkodással, munkába álltak vagy álláskeresők.
A település legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat, az egyházi fenntartásban álló általános
iskola, az önkormányzati fenntartásban álló Általános Művelődési Központ, valamint az
Autópálya mérnökség. Kisebb foglalkoztatók a mezőgazdasági őstermelők és vállalkozások,
néhány szolgáltató.
A település vagyoni helyzetét jól mutatja az Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) országos
adatokhoz viszonyított aránya, melyből látszik, hogy az országos (919.983,- Ft), régiós, megyei és
térségi átlagot (555.255,- Ft) sem érjük el jövedelmeket tekintve (Balástya: 503.610,- Ft).
Hasonló a helyzet a 100 lakosra jutó adófizetők számát tekintve is.
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Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Az adatokat elemezve kitűnik, hogy még a térségi szintet sem érjük el, bár a tendencia növekvő.,
együtt mozog a munkanélküliségi adatokkal. Látható, hogy 2012 óta többen tudtak elhelyezkedni.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma (fő)

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

1256
1256
1280
1276
1257

1198
1203
1192
1192
1178

2 454
2 459
2 472
2 468
2 435
0

101
88
72
66
45

8,0%
7,0%
5,6%
5,2%
3,6%
#######

100
81
66
62
42

8,3%
6,7%
5,5%
5,2%
3,6%
#######

201
169
138
128
87
0

8,2%
6,9%
5,6%
5,2%
3,6%
###########

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Az álláskeresők arányát a település lakónépességének 15-64 éves korosztályához viszonyítottuk.
Általánosságban elmondható, hogy 2012 után az álláskeresők aránya fokozatosan csökken mind a
nők, mind a férfiak között, mely egyértelműen a munkaerőhiány következménye. A
mezőgazdaságban előfordul a feketén foglalkoztatás. Amikor ilyen alacsony a munkanélküliek
aránya, statisztikai vizsgálatok azt igazolják, hogy ez már a munkaerőhiány jele. Több őstermelő
vagy mezőgazdasági vállalkozó hagyott fel a gazdálkodással, vagy csökkentette a termőterületét
munkaerőhiány miatt. Beavatkozás szükséges a munkahelyek és munkavállalók közötti kényes
egyensúly fenntartására, pályázati források felkutatása a helyi erőforrások megtartására,
munkaerő toborzására, mely fokozná a település megtartó erejét. Pályázati források szükségesek a
helyi, elsősorban a tanyasi úthálózat fejlesztéséhez, hogy a munkába, illetve iskolába járás minden
évszakban megoldható legyen.

Az országos adatok:
Év

munkanélküliségi ráta
%
10,9
8,4
7,4
6,1
4,4

2012
2013
2014
2015
2016

A település munkanélküliségi mutatói az országos átlag alattiak a vizsgált évek mindegyikében.
2012-ben a 2,8, 2016-ban pedig 0,8 százalékpont a különbség. Az országos átlagnál magasabb
foglalkoztatottsági arány ellenére a település vezetésének foglalkozni kell a munkanélküliség
kérdésével. Ki kell használni az egyéb munkahelyteremtő pályázatok kínálta lehetőségeket,
valamint ki kell dolgozni a vállalkozások ösztönzésének rendszerét, pl. önkormányzatunk
Gazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Övezetet alakított ki a kül- és belterületen egyaránt.
Szükséges a lehetőség marketingtevékenységének kidolgozása pl. reklámozás újságokban,
interneten.
.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok
szerint
Regisztrált
munkanélküliek/
Fő
nyilvántartott álláskeresők összesen
száma összesen
20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

201

169

138

127

87

74

2,5
1,2%
20,5
10,2%
18,75
9,3%
18,75
9,3%
31,25
15,5%

3,25
1,9%
23,5
13,9%
12,75
7,6%
12
7,1%
25
14,8%

3,5
2,5%
20,5
14,9%
8,25
6,0%
12,25
8,9%
17,25
12,5%

1,5
1,2%
25,25
19,8%
9
7,1%
8,25
6,5%
15,25
12,0%

0,5

1,75

0,6%
13
15,0%
9,75
11,3%
4,25
4,9%
7,5
8,7%

2,4%
8
10,8%
7,75
10,4%
5,75
7,7%
5
6,7%
16

Fő
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal
40-44 év (TS 1007)

21,5
10,7%
20,5
10,2%
26,75
13,3%
33
16,4%
7,75
3,9%

24,25
14,4%
12,5
7,4%
17,75
10,5%
27,5
16,3%
10
5,9%

14,25
10,3%
9,75
7,1%
13,75
10,0%
25,75
18,7%
12,75
9,2%

13
10,2%
8
6,3%
8,5
6,7%
20,5
16,1%
18
14,1%

8,5
9,8%
7
8,1%
6,5
7,5%
11,75
13,6%
17,75
20,5%

6
8,1%
7,25
9,8%
8,5
11,4%
4,25
5,7%
20
26,9%

Munkanélküliségi ráta (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A diagramon látható, hogy az álláskeresők száma fokozatosan csökken, 2015-ben már az országos
és térségi szint alatti, ugyanakkor az 59 év feletti korosztály ez alól kivételt képez, arányuk
folyamatosan nő, 2017-re elérte a 26,7 %-ot. Ez az arány különösen nyugtalanító, hiszen ez az a
korcsoport, amely már nehezen vonható be átképzésbe, valamint nehezen talál munkát, sokuknak
van tartós egészségügyi problémája, azaz a lakosság elöregedése kihat a foglalkoztatásra is.
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45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A grafikonon látható, hogy a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya – bár 2017-ben
jelentősen csökkent – szinte minden évben meghaladja a térségi értékeket. A település vezetésének
foglalkoznia kell a problémával, beavatkozás tervezése szükséges munkahely-megtartással
kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére.

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint
180 napnál hosszabb
180 napon túli
Nők és férfiak aránya, a 180 napon
ideje regisztrált
nyilvántartott álláskeresők túli nyilvántartott álláskeresőkön
munkanélküliek
Év
száma nemek szerint
belül
aránya (TS 1501)
%

Férfi Nő

2012
32,8
33
2013
36,94
32
2014
22,9
17
2015
24,17
16
2016
23,79
11
2017
21,19
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

33
30
15
15
10

Összesen

Férfiak

Nők

66
62
32
31
21
0

50,0%
51,6%
53,1%
51,6%
52,4%
#ZÉRÓOSZTÓ!

50,0%
48,4%
46,9%
48,4%
47,6%
#ZÉRÓOSZTÓ!
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Tartós munkanélküliek aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek arányát a nyilvántartott álláskeresők körében
vizsgáltuk, adataink az országos és térségi mutatókhoz képest kedvezőbbek. Ugyanakkor a
diagram azt is jól mutatja, hogy a településen élő munkanélküliek negyede 180 napnál régebben
álláskereső. Kistérségi pályázatot nyújtottunk be munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésére,
humán közszolgáltatásban dolgozók képzésére, de további beavatkozás tervezése szükséges a
település álláskeresői körében a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése érdekében, pl.
álláskeresési technikák, önismereti tréningek, pályaorientációs tanácsadás, esetleg átképzések
hiányszakmákra. Meg kell vizsgálni továbbá a munkahely teremtési lehetőségeket, elsősorban
pályázati forrásokra támaszkodva. Fel kell mérni a település hiányszakmáit, a szolgáltatással le
nem fedett területeket, adatbázis létrehozása szükséges.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése
és elemzése opcionális.)
18-29 évesek száma
Év

2012

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi

Nő

Összesen

Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

291

266

557

n.a.

#ÉRTÉK!

n.a.

#ÉRTÉK!

Fő

%
42

7,5%
19

2013
303
279
582
2014
304
288
592
2015
292
295
587
2016
282
291
573
2017
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

43
32
36
23
#ÉRTÉK!

7,4%
5,4%
6,1%
4,0%
#ÉRTÉK!

25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Településünk nem rendelkezik adatokkal arról, hogy a nyilvántartott pályakezdők között a nemek
milyen arányban képviseltetik magukat. A térségi táblázatot elemezve látható, hogy a
pályakezdők munkanélküliségének mutatója az országos és térségi tendenciákkal együtt mozog, a
helyzet kedvezőbb. A munkanélküliség a pályakezdők körében – ugyan a települési átlag alatti,
ennek ellenére a település megtartóerejének növelése érdekében foglalkozni kell a problémával.
Lehetőségek:
 fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása – pályázati tanácsadás
 a munka világába való átvezetés – pályázati forrásokra támaszkodva
A település megtartóerejét növelő közösségi programok megvalósítása pályázati források
bevonásával Beavatkozás tervezése szükséges a pályakezdők munkához juttatása, illetve
munkahelyen tartása érdekében, lehetőség szerint helyben.
A fiatalok helyben tartása érdekében 2017-ben a Balástyai ÁMK EFOP-3.7.3-16 kiírásra nyújtott
be pályázatot közösségi programok szervezésére.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

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

Nő (TS 1602)

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

Nő
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%
87,4%
96,4%

2001
2011

%
82,2%
93,1%

%
12,6%
3,6%

%
17,8%
6,9%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint településünkön 434 ember nem rendelkezett általános
iskolai végzettséggel, ami a lakosok 15,3 %-a. Az arány magas. A 2011. évi népszámlálás települési
eredményeinek közzététele alapján megállapítható, hogy az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők aránya csökkent. Az adatokból arra következtethetünk, hogy nagyobb arányban az
időskorú népesség nem rendelkezett még alapfokú végzettséggel sem. Csongrád-megye adatai a
nepszamlalas.hu oldalon elérhetők, melyből kiderül, hogy a 15-19 évesek 98 %-a rendelkezik
általános iskola végzettséggel. A 74 év fölöttiek körében ez az arány 90 %. Helyi adatokkal nem
rendelkezik a település.
Az alábbi táblázat a településen élők iskolai végzettségét a kistérségi adatokkal együtt vizsgálja.
25-X ÉVES
ÖSSZ.

TELEPÜLÉS

FÉRFI

18 – X ÉVES
NŐ

EGYETEM, FŐISKOLA

ÖSSZ.

FÉRFI

15 – X ÉVES
NŐ

LEGALÁBB KÖZÉPISKOLAI

ÖSSZ.

FÉRFI

10 – X ÉVES
NŐ

LEGALÁBB ÁLT. ISK. 8. ÉVFOLYAM

ÖSSZ.

ÉRETTSÉGI
BALÁSTYA 2001
KISTÉRSÉG
ÖSSZESEN 2001

BALÁSTYA 2011
KISTÉRSÉG
ÖSSZESEN 2011

FÉRFI

NŐ

ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAM
SEM

4,5 %
4,5 %

4,5 %
4,2 %

4,4 %
4,8 %

22 %
20,8 %

18,4 %
18 %

25,3 %
23,3 %

84,7 %
81,9 %

90,5 %
86,3 %

79,6 %
77,9 %

0,2 %
0,9 %

0,1 %
0,6 %

0,4 %
1,1 %

8,6 %
8,2 %

7,7 %
7%

9,5 %
9,3 %

35,4 %
31,1 %

36,9 %
27,4 %

33,8 %
34,8 %

94,8 %
92,4 %

96,4 %
95,4 %

93,1 %
89,3 %

0,3 %
0,9 %

0,4 %
0,6 %

0,2 %
1,1 %

forrás: népszámlálás 2001, 2011 KSH
Balástyán – az országos adatokhoz viszonyítva – alacsony az egyetemi- és főiskolai végzettséggel,
valamint az érettségivel rendelkezők aránya. A lakosok legnagyobb része elvégezte az általános
iskolát. A 2011. évi népszámlálási adatok elemzése alapján látható, hogy a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők száma megduplázódott ugyan, de még mindig alacsonyabb az országos átlagnál.
Benyújtott pályázatok a lakosok képzettségi mutatóinak emelése érdekében:


Kistérségi: EFOP-1.5.3-16; EFOP-3.9.2-16



Települési: EFOP-3.2.3-16; EFOP-3.7.3-16

Meg kell vizsgálni a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát a településen, mert jelenleg nem
rendelkezünk adatokkal.
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2017. évi kistérségi adat szerint a 16-17 évesek 45 %-a iskolaelhagyó. Balástyán 2017-ben az a 16-17
évesek 28 %-a vált iskolaelhagyóvá. Beavatkozásokat kell tervezni ennek a folyamatnak a
mérséklésére.
Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A fenti táblázatot elemezve látható, hogy Balástyán a legfeljebb 8 általános iskolát végzett
regisztrált munkanélküliek száma a megyei átlagot eléri, ugyanakkor a többi térségi mutatót nem
közelíti meg. Az országos mutatóhoz képest jóval kedvezőbb az arány.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai
végzettség szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
megoszlása iskolai végzettség szerint
Regisztrált
8 általánosnál
8 általánosnál
munkanélküliek/nyilvántartott
Általános iskolai
Év
alacsonyabb
magasabb
iskolai
álláskeresők száma összesen
végzettség (TS
végzettség
végzettség (TS
0902)
(TS 0901)
0903)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
201
2
1,0%
74
36,8%
126
62,7%
2013
169
2
1,2%
61
36,1%
106
62,7%
2014
138
4
2,9%
37
26,8%
97
70,3%
2015
128
2
1,6%
38
29,7%
93
72,7%
2016
87
3
3,4%
19
21,8%
65
74,7%
2017
0
1
#ZÉRÓOSZTÓ! 30 ########### 58 #ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A diagram és a táblázat alapján megállapítható, hogy településen élő munkanélküliek körében a 8
általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők mutatnak többséget. Nyilvánvalóan
ebből nem vonható le az a következtetés, hogy a 8 általánossal nem rendelkezők elhelyezkedési
esélyei magasabbak, egyszerűen szűkebb a kör. A munkanélküliségi mutatók évenkénti
vizsgálatakor egyik csoportban sem figyelhető meg tendencia, vagyis nem jelenthető ki
egyértelműen, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya
fokozatosan csökken.

Év

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
8. évfolyamot
Általános iskolai
eredményesen befejezte
felnőttoktatásban tanulók száma
a felnőttoktatásban
(TS 3401)
(TS 3301)

Fő
Fő
%
2012
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
2013
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
2014
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
2015
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
2016
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs
Szolgálat (TÁKISZ)
A vizsgált időszakban nem tanult általános iskolai felnőttoktatásban egyetlen balástyai lakos sem,
vagy nem rendelkezünk erről adatokkal.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma
középfokú iskolában
Középfokú
Szakiskolai
Középiskolai
Szakközépiskolai
Gimnáziumi
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
tanulók száma a
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők száma
felnőttoktatásban
Év
résztvevők száma
résztvevők
összesen
(TS 3501)
(TS 3601)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
2012
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
2013
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
2014
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
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2015
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
2016
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
2017
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálat (TÁKISZ)

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

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

A település nem szolgáltatott adatot, valamint a TEIR adatbázisban sem található. A községi
könyvtár közlése szerint a 2009-2017 közötti időszakban három balástyai lakos biztosan
leérettségizett felnőttképzés keretei között. Beavatkozás tervezése szükséges helyi adatbázis
létrehozása céljából, pl. felhívás Balástyai Újságban.
c) közfoglalkoztatás
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

2010
2011
2012
2013

27
42
53
69

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest
1%
2%
2%
3%

2014
2015
2016
2017

66
73
71
41

3%
3%
3%
2%

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

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

Forrás: Önkormányzat
adatai

A közfoglalkozásban dolgozók aránya 2010 óta – a kormányzati szándéknak megfelelően –
folyamatosan emelkedett, majd stagnált. Ugyanez a tendencia a közfoglalkoztatásban dolgozók
számának

vizsgálatakor

is,

hiszen

27 főről

71

főre,

közel

háromszorosára

nőtt. A

közmunkaprogram lehetőség a munkába állásra. 2013-ban nőtt, majd 2014-ben jelentősen csökkent
az álláskeresési járadékra jogosultak száma.
A romák arányáról nincs hivatalos adatunk, senki nem vallotta magát romának településünkön,
rendszeresen néhány fő valószínűsíthető (külső jegyek alapján) a közfoglalkoztatásban. 2017-re
jelentős csökkenés következett be állományukban, szintén a kormányzati szándéknak megfelelően.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások

2008

regisztrált
vállalkozások
száma a
településen
n.a

2009

n.a

év

62520295

működő
foglalkoztatási
programok száma
helyben
n.a

foglalkoztatási
programokban
részt vevők
száma
n.a

73668690

73301511

n.a

n.a

n.a

n.a

74679710

74711709
n.a

n.a

76070442

70576368

Kiskereskedelmi
üzletek száma

vendéglátóhelye
k száma

állami szektorban
foglalkoztatottak
száma

kivetett
iparűzési
adó

befizetett
iparűzési
adó

23

12

110

54248906

23

11

107

23

12

23

9

n.a

102

2010
n.a

102

2011
2012

n.a

23

9

92

88279880

89649414

n.a

n.a

2013
2014
2015
2016
2017

n.a.

23
26
33
39
43

9
11
12
11
11

57

111044986
120353348
126049195
139346621
161698329

100285186
116998755
100767505
122824824
153797152

n.a

n.a

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

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

68
69
67
68

Forrás: TEIR, T-Star,
önkormányzat adatai
A foglalkoztatók adati nem ismertek pontosan. Az adatok pótlása szükséges. A regisztrált
vállalkozások rögzítésén túl érdemes egy adatbázis létrehozása a foglalkoztatottak számáról,
munkaerőigényéről. Javasolt továbbá a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokat is nyilvánossá
tenni egy helyen, mert a helyi tapasztalat az, hogy gyakran nem ismerik a helyben lakók a helyi
szolgáltatókat. A kivetett és a befizetett iparűzési adó szinte megegyezik, gazdasági visszaesés
2011-ben volt tapasztalható.
Az önkormányzati alkalmazásban állók száma folyamatosan csökken. Az önkormányzat a kiadási
költségek csökkentését elbocsátásokkal oldja meg. Javasolt egyéb takarékossági intézkedések
bevezetése, pl. az önkormányzati intézményekben megújuló energiaforrások használata.

3.2.11 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés helyi potenciálja – közlekedés
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja közlekedés

Legközelebbi
centrum
Megyeszékhely
Főváros

elérhetőség
átlagos
ideje
autóval
10 perc

autóbusz
járatpárok
száma
munkanapokon
20

25 perc
120 perc

átlagos
utazási idő
autóbusszal

vonat járatok
átlagos száma
munkanapokon

átlagos utazási
idő vonattal

Kerékpárúton való
megközelíthetőség

átlagos
utazási idő
kerékpáron

7 perc

4

7 perc

igen

30 perc

22

30 perc

8

36 perc

nem

15

150 perc

6

150 perc

nem

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV,
önkormányzat adatai
A település infrastruktúrája közlekedés szempontjából jónak mondható. A buszok BalástyaSzeged, Balástya-Budapest, Balástya-Csengele, Balástya-Dóc, Balástya-Forráskút irányokba
közlekednek. A legfontosabb járatok a Balástya-Szeged és a Balástya-Budapest járatok, melyek
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mind a munkába, mind az oktatási intézményekbe valós eljutást szolgálják. Elmondható, hogy a
járatok gyakorisága megfelelő, minden órában indul busz, a kritikus időszakokban több is. A
megyeszékhelyre való eljutás autóbusszal 25-30 percet vesz igénybe a település központjától, a
fővárosba való eljutás 180 percet.
Vasút. Településünkön áthalad a Szeged-Budapest irányú vasútvonal, mely jelentősen
megkönnyíti a közlekedést. Az Intercity vonatok nem állnak meg, fel-és leszállási lehetőség a
településünktől 7 km-re fekvő Kisteleken.
A település központjának elérhetősége gépkocsival községünkben a kiterjedt tanyavilágra való
tekintettel (110 négyzetkilométer) meglehetősen tág határok között mozog, de 15 percen belül
mindenképp elérhető. Gondot okoz, hogy számos tanyasi lakos nem rendelkezik gépjárművel,
vagy a magas benzinár és egyéb üzemeltetési költségek miatt nem tudja fenntartani. Számos
tanyasi lakos közlekedik kerékpárral. Önkormányzatunk jelentős erőfeszítéseket tesz a tanyasi
utak járhatóvá tétele érdekében, jelenti ez egyrészt az utak pályázati forrásból történő
aszfaltozását, illetve a földutak munkagépekkel történő egyengetését. Pályázati források
felkutatása szükséges úthálózat fejlesztéséhez.
Közlekedés gépkocsival. Településünkön áthalad az E 75-s főút, valamint az M5 autópálya,
melyről két lehajtón is elérhető községünk. Mind a megyeszékhely, mind a főváros elérhetősége
így autópályán is biztosított.
Számos lakos talált megélhetési lehetőséget a közeli Kisteleken, amely megközelíthető autóbusszal,
vonattal, gépkocsival és kerékpárral is. A két települést jó minőségű kerékpárút köti össze,
lehetőséget biztosítva ezzel az egészséges, olcsó, környezetbarát közlekedési mód igénybe vételére.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

van/nincs Felsorolás

fiatalok
megkönnyítő
településen

foglalkoztatását
programok
a van

fiatalok
foglalkoztatását
megkönnyítő
programok
a van
vonzásközpontban
az oktatásból a munkaerőpiacra
való
átmenetet
megkönnyítő nincs
programok a településen

települési pályázatok:
-EFOP-3.7.3-16 Egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása
-EFOP-3.3.2-16
Kulturális
intézmények
a
köznevelés eredményességéért
-TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése
-EFOP 1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva
- Munkaügyi Központ képzései
- EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése
-gyerekesélyprogram
-
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-

az oktatásból a munkaerőpiacra
való
átmenetet
megkönnyítő van
programok a vonzásközpontban

Az adatszolgáltatás hiányos. Célzottan a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok, mint
önismereti vagy kommunikációs tréning, álláskeresési technikákat bemutató képzés nem működik
településünkön. A község információs és kulturális központjában, a könyvtárban gyakran kapnak
segítséget a betérő fiatalok és idősebbek egyaránt önéletrajzuk megírásában, állást kínáló oldalak
megtalálásában, hírleveleikre való regisztrálásban. A projektek célkitűzése egyrészt az élethosszig
tartó

tanulás

kompetenciáinak

elültetése

a

gyermekekben,

másrészt

olyan

művészeti

tevékenységek végzése, egyben tehetségek megtalálása, melyek megalapozzák egy-egy szakma
megismerését, esetlegesen a választott iparterület nyújthat később megélhetést.
A fiatalok pályaorientációját segíti a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely számos ifjú taggal
dolgozik, közülük többen választották a hivatásuknak is a tűzoltó szakmát. Az egyesület
pályázatot nyert, az EFOP 1.3.8-17 kiíráson, melynek keretében 183 fő középfokú végzettséggel
rendelkező

fiatal

számára

biztosíthat

B

kategóriás

jogosítványt

vagy

nyelvtanulást.

Továbbicélkitűzés a jelenleg munkanélküli fiatalok önkéntes munka vállalásán keresztüli
átvezetése a munkaerőpiacra.
A környező települések kínálatát nem térképezte fel az adatszolgáltató, vélhetően a közeli
megyeszékhely is számtalan lehetőséget kínál. Beavatkozás tervezése szükséges a megyeszékhely,
valamint a szomszédos járásközpont lehetőségeinek feltérképezésére és ezek közzétételére,
propagálására a fiatalok körében, Foglalkoztatási Központ szolgáltatásainak propagálására.
Beavatkozás tervezése szükséges a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Mélyszegénységben élők és romák közmunkaprogramban vesznek részt.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A
foglalkoztatás
területén
hátrányos
megkülönböztetés

nem

tapasztalható.

A

közmunkaprogramban dolgozó romák alkalmazása ugyanolyan feltételekkel történik, mint a nem
romáké.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti állandó
Álláskeresési
népesség száma
Álláskeresési segélyben
Év
segélyben
(TS 0803 és TS 0804
részesülők (fő) - (TS 1101)
részesülők %
összesen)
2012
2 454
6
0,2%
2013
2 459
9,75
0,4%
2014
2 472
9,25
0,4%
2015
2 468
11,75
0,5%
2016
2 435
14
0,6%
2017
0
19
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

A diagram és a táblázat az álláskeresési segélyben részesülők számát és arányát mutatja az aktív
korú lakónépesség tükrében. Megállapítható, hogy a célcsoport 0,4-0,9 %-a részesül az ellátási
formában.
A nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva a segélyben részesülők száma az alábbiak
szerint alakul:

Év

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
Regisztrált
munkanélküliek/nyilÁlláskeresési járadékra
vántartott álláskeresők
jogosultak (TS 1201)
száma
(TS 1301)

Fő
Fő
2012
201
21,5
2013
169
12,5
2014
138
14,5
2015
128
10,5
2016
87
14
2017
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
10,7%
7,4%
10,5%
8,2%
16,1%
#ZÉRÓOSZTÓ!
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A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők közül 2016-ban 73 fő nem jutott
támogatáshoz. Beavatkozás tervezése szükséges a rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezők segélyhez juttatása érdekében. A jogosultsági feltételeknek nem felel meg
mindenki, az ellátás maximum 3 hónapig folyósítható azok számára, akik a törvényi
előírásoknak megfelelnek. Az ezt következő időszakban nyilvántartásban szerepelnek,
tartós munkaviszonyt a többség nem tud létesíteni, csak a közfoglalkoztatás területén.
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
34,5
2013
31,5
2014
20,25
2015
14,5
2016
9
2017
13
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

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

Fő

n.a.
12
12

15-64 évesek %ában

1,41%
1,28%
0,82%
0,59%
0,37%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Fő

28
22
22
27
24

Munkanélküliek %ában

13,93%
13,02%
15,94%
21,09%
27,59%
#ZÉRÓOSZTÓ!
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FHT 2012-től csak annak a személynek folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző
évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy munkaerőpiacon.
Aki ezt nem tudja igazolni, figyelembe kell venni a közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát
is. Meg kell vizsgálni a munkanélküliek száma és a FHT –ban részesülők száma közötti jelentős
eltérés okát, majd lépéseket tenni a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők támogatáshoz
juttatására. Fel kell térképezni a lehetőségét annak, hogy hogyan kapcsolódhatnak be az önkéntes
tevékenységbe.
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Az adatokból leolvasható, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások száma meghaladja az
országos átlagot. Ezen háztartásokat veszélyezteti leginkább az, hogy a közüzemi szolgáltató
kikapcsolja az áramot, esetleg még a lakhatásuk is veszélybe kerül.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
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hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Az adatokból látható, hogy településünk az egy főre jutó nettó belföldi jövedelem tekintetében az
országos átlag felét sem éri el, ez is az egyik oka annak, hogy a települési lakásállomány évek óta
stagnál.
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság
megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának
kötelezettségét 2013. január 1-jétől.
Balástya településen nincs hajléktalan személy, ugyanakkor jelentős az egyszemélyes háztartások
aránya

elsősorban

az

idősebb

korosztály

tekintetében.

Ezek

a

háztartások

a

legkiszolgáltatottabbak, hiszen krízishelyzet esetén nincsen segítségük sem anyagi, sem ellátásbeli
tekintetben, őket veszélyezteti leginkább az elszigetelődés kockázata is. Hasonlóan kiszolgáltatott
helyzetűek a foglalkoztatott nélküli háztartások is.
a) bérlakás-állomány

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből
Ebből
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
elégtelen
elégtelen
Bérlakás
Szociális
használt
Lakásállomány
lakhatási
lakhatási
lakhatási
lakhatási
Év
állomány
lakásállomány
nem
(db)
körülményeket
körülményeket
körülményeket
körülményeket
(db)
(db)
lakáscélú
(TS 4201)
biztosító
biztosító
biztosító
biztosító
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások száma
lakások száma
(db)
2012
1890
n.a.
22
0
0
0
0
0
2013

1890

n.a.

22

0

0

0

0

0

2014

1893

n.a.

22

0

0

0

0

0

2015

1894

n.a.

22

0

0

0

0

0

2016

1894

n.a.

22

0

0

0

0

0
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2017

n.a.

22

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok

A település lakásállományának jelentős része magántulajdonban található. Önkormányzati
bérlakásokkal rendelkezik a településünk, arányuk az összes lakásállományhoz viszonyítva 1 %
körül mozog. Szociális bérlakásokkal nem rendelkezik településünk, fecskeházakkal viszont igen.
A Fecskeház Program keretében önkormányzatunk 3 db lakás kedvezményes bérbe adásával
segítette a fiatalok otthonteremtését.
Az elégtelen lakhatási körülményeket a magántulajdonban lévő lakások esetében nem ismerjük. A
tanyavilágban vélhetően előfordul számos elégtelen szociális körülményeket biztosító lakás
(közmű nélküli, földes tanya).
Az önkormányzati bérlakások megfelelő szociális körülményeket biztosítanak lakóinak.
Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül (%)
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Forrás: TeIR térségi szociális adatok

A 2011-es népszámlálási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a komfort nélküli, félkomfortos
és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül minden mutatóhoz viszonyítva magas. Ez a
településszerkezetből adódik, a lakosok nagy része tanyán él, ahol a közművek elérése
korlátozottan biztosított.
Beavatkozás tervezése szükséges a lakhatási körülmények feltárására a következő szempontok
szerint:


szociális

körülmények

szempontjából

nem

megfelelő

lakások

száma,

önkéntes

adatszolgáltatás, kérdőív


az egyes lakásokban élő családok, háztartások száma, jellemzően egy generáció él együtt
egy lakásban



a családok közül mennyinek nincs munkajövedelme (a rendelkezésre álló önkormányzati
adatok elemzése)

b) szociális lakhatás
Szociális bérlakásokkal nem rendelkezik településünk, meg kell vizsgálni szociális bérlakások
kialakításának lehetőségét, pályázati források bevonásával.
A szociális ügyintéző, a családsegítő és jegyzői tapasztalat szerint szükség lenne településünkön –
ahogy országosan is – szociális bérlakásra, hiszen az idetelepülő mezőgazdasági munkások
lakhatása nem minden esetben megoldott. Sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy az albérletüket
záros határidőn belül el kell hagyniuk, mert eladták a fejük fölül, és településünkön nagyon nehéz
új albérletet találni. Nagy a kereslet a bérbe adó lakások iránt, viszont kevesen adják ki albérletbe
ingatlanjukat. Beavatkozás szükséges szociális bérlakások kialakítására pályázati források
bevonásával. Megfelelően kialakított, olcsó bérlakások kínálatával növelnénk a település
megtartóerejét, a szociális bérlakás a nehézségekkel küzdőknek segítene.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nem rendelkezünk adatokkal, beavatkozás tervezése szükséges az adatok pótlására. A szociális
ügyintéző és a családsegítő tapasztalata, hogy településünkön több család is él melléképületben,
vagy itt kialakított lakásban. Az ilyen otthonokban többnyire egy szoba tölt be minden funkciót,
fürdőszoba nincs, vezetékes víz nincs, esetleg egy fúrt kút az udvaron. Ezeken a helyeken
többnyire a mélyszegénységben élő népesség, és a külföldről betelepült mezőgazdasági munkások
laknak.
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e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Év

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

2012

155

2013

149

n.a.
n.a.

2014

169

n.a.

2015

164

n.a.

2016

159

n.a.

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Lakhatást segítő támogatásban körülbelül 155 ember részesült évente településünkön. A
lakásállományt figyelembe véve az arány átlagosan 8 %. Az alacsony jövedelmű, idős vagy
egyszemélyes háztartások lakhatási támogatása nagyon fontos, mert őket veszélyezteti leginkább
az eladósodás. Náluk kapcsolják ki leghamarabb a közszolgáltatásokat, ők veszíthetik
ellegkönnyebben lakásukat.
f) eladósodottság
Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők, illetve az eladósodottak számáról nem
rendelkezünk adatokkal. Fel kell mérni az adósságcsapdába esett családok számát, különösen a
hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes
családok esetében. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. Ennek megelőzésére igény alapján egy-egy
család segítséget kér és kap az önkormányzattól rendkívüli települési támogatás formájában.
Egyre fontosabb a fenntarthatóság a környezetvédelemben, a gazdaságban és a szociális területen
is. A klímaváltozás idejét éljük, első jelei (csapadék egyenetlen eloszlása, nem megszokott
hőmérsékleti viszonyok) mutatkoznak. A lakosok nincsenek felkészülve a megváltozott
viszonyokra, fontos a tájékoztatás, a témával kapcsolatban előadások, programok szervezése, a
tudatos és felelős életvezetés népszerűsítése.
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz,

közműszolgáltatásokhoz,

közösségi

közlekedéshez

való

hozzáférés

bemutatása
Balástya község alapvetően tanyás település. Az építési osztály adatszolgáltatása szerint 1270 lakás
található a külterületen.

Az alapvető szolgáltatások megoszlását a következő táblázat mutatja:
Szolgáltatás
Szennyvízhálózat + csapadékvíz
Ivóvíz
Elektromos áram
Szilárd burkolatú utak
Vezetékes gáz
forrás: Balástya Község Esélyegyenlőségi Programja

Belterület
18%
100%
100%
100%
86,6%

Külterület
0%
1%
99%
0,05%
1%

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
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A balástyai tanyavilág vezetékes ivóvízzel szinte alig rendelkezik. Szennyvízhálózatot a
belterületen kialakítottuk, jelentős pályázati forrás bevonásával.
A közüzemi szolgáltatások elérhetősége településünkön – a tanyás szerkezet következtében –
messze elmarad az országos és térségi lehetőségektől. Feladatunk a közműellátottsághoz való
hozzáférés javítása, különösen az ivóvízellátás megoldása a tanyasi területeken.
A szilárd burkolatú utak aránya 100 % a belterületen, a tanyavilágban viszonyt elenyészően kevés.
A belterületen a szennyvízhálózat kialakításának következtében az útburkolatok jelentősen
megrongálódtak, a pályázat csak részleges helyreállításukat teszi lehetővé, ezért szükséges újabb
pályázati források bevonása az újraaszfaltozás érdekében.
Vezetékes gáz a belterületi házak 86,6 %-ában található, illetve a bekötés lehetősége minden
háztartás esetében adott. Mára a legfőbb jellemző az alternatív tüzelési módok, leginkább fatüzelés
használata a magas energiaárak miatt.
A tanyasi lakosok életminőségének javítása érdekében feltétlenül fejlesztés szükséges az alábbi
területeken: ivóvíz biztosítása, valamint a szilárd burkolatú utak arányának növelése, elsősorban
pályázati forrásokra támaszkodva.
Balástya és Kistelek településeket kerékpárút köti össze, továbbá 2017-ben kerékpárút épült
Balástya-Forráskút irányban, lehetőséget teremtve az újonnan nyíló Family Hotel kerékpárral való
megközelítésére. A TOP - 3.1.1-15-CS1-2016-00009 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés –
Kerékpáros barát közlekedés fejlesztése Balástya Község területén a vasútállomás könnyebb
megközelíthetősége érdekében - támogatás összege- 70 millió Ft pályázat keretében 2018-ban ismét
bővült a kerékpárúthálózat. Ezen fejlesztések a tanyavilágban élő lakosok közlekedését könnyítik.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Balástya község területén szegregált településrész nem található, valamint szegregációval
veszélyeztetett területrészek sincsenek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény szabályozza. A beteg lakóhelyén illetve annak közelében biztosítani kell a
választás alapján igénybe vehető, hosszútávú személyes kapcsolaton alapuló, kortól, nemtől,
betegségtől függetlenül működő folyamatos egészségügyi ellátást.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

Év

2012
2013
2014

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére A házi gyermekorvosok
gyermekek részére
szervezett háziorvosi által ellátott szolgálatok
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
száma
szolgálatok száma
(TS 4301)
(TS 4501)
(TS 4401)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
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2015
2
2016
2
2017
2
Forrás: TeIR, KSH Tstar

0
0
0

0
0
0

Településünkön a háziorvosi ellátást 2 fő háziorvos biztosítja. Egyikük gyermekorvos. A helyi
ellátást biztosítja továbbá a fogorvos és a gyógyszertár. Fogorvosi ügyelet a településtől 25 km-re
található, a gyógyszertári ügyelet kistérségi szinten biztosított a 6 km-re fekvő Kisteleken.
Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Az adatok elemzésekor látszik, hogy az egy háziorvosra jutó lakosok száma az országos és a
térségi adatokat is meghaladja. Az ügyeleti ellátás kistérségi szinten biztosított. Településünkön a
betegek hozzájutnak ugyan a megfelelő szakellátáshoz, de a várólisták hosszúak.
Háziorvosaink tapasztalatai szerint a választható védőoltások térítési díját az érintettek nem
mindig tudják megfizetni, a fogamzásgátlás sok család esetében nem megoldott, az egészségügyi
intézmények felszerelése hiányos, az épület felújításra szorul. Pályázati források figyelése
szükséges a védőoltások, fogamzásgátlók finanszírozásához, az intézmények energetikai
korszerűsítéséhez.
Háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (fő)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
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Háziorvosaink rendszeresen felkeresik azokat a betegeket, akik a rendelőben rossz egészségi
állapotuk miatt nem tudnak megjelenni. Tapasztalataik szerint egyre nagyobb gond az idős,
egyedül álló, ápolásra szoruló betegek ellátása. Az is problémát okoz, hogy sok család nem tud,
vagy nem akar törődni beteg hozzátartozójával. Ezek a lakosok nem jutnak be időben
intézményekbe, mert a várólista hosszú, sokszor hónapokat kell várni, a térítési díjas
szolgáltatásokat pedig sokan nem tudják megfizetni. Beavatkozás szükséges: gondozónő
foglalkoztatására lenne szükség, akik ápolnák, fürdetnék, gondoznák ezeket az időseket, akár
térítési díj fizetésének ellenében is. Pályázati források felkutatása szükséges a helyzet kezeléséhez.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

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

170
124
109
93
82

Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat célzó hozzájárulás.
Ide tartoznak a tartós beteg gyermekek is, akik után a szüleik magasabb családi pótlékra
jogosultak. A közgyógyellátásban részesülők száma 2012 óta fokozatosan csökken.

Év
2012
2013
2014

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Ápolási díj, alanyi jogon:
Ápolási díj, méltányossági alapon:
támogatásban részesítettek évi
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)
átlagos száma(TS 5902)
16
0
20
0
n.a.
n.a.

Összesen
16
20
#ÉRTÉK!
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2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Az ápolási díjban részesülők számáról 2014 óta nem rendelkezünk adatokkal, de a szociális
ügyintézés során megtalálhatóak az ápolási díjat igénylők a segélyezettek körében. Ez az ellátás
azon nagykorú hozzátartozó részére biztosított, aki tartósan gondozásra szoruló személy otthoni
gondozását végzi.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A

védőnői

szolgáltatás

keretében

a

kisgyermekek

meghatározott

időközönként

szűrővizsgálatokon vesznek részt, gyermekorvos közreműködésével. Probléma észlelésekor a
gyermeket a megfelelő szakorvosi intézménybe utalják. A gyermekek beiskolázás előtt is
szűrővizsgálaton vesznek részt. Az egészséghét keretében szervezett ingyenes szűrővizsgálatok:
fül-orr-gégészeti vizsgálat, reflexológia, ortopédiai mobil vizsgálat, urológia, légzésfunkciós
vizsgálat, nővédelmi tanácsadás, ultrahangos érvizsgálat. Térítés ellenében igénybe vehetők:
komplex nőgyógyászati vizsgálat, komputeres szemvizsgálat, írisz diagnosztika, ultrahang
diagnosztika, bőrgyógyászati szakrendelés, számítógépes érvizsgálat, ultrahangos csontsűrűség
mérés, biorezonanciás állapotfelmérés, dr. Voll- féle állapotfelmérés, tüdőszűrés. 2017-ben
kistérségi szinten pályázott településünk (EFOP-1.5.3-16), melyben támogatás esetén lesz lehetőség
ingyenes szűrővizsgálatok biztosítására.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Mind a gyermek, mind a felnőtt rehabilitálható személy hozzájut a rehabilitációs ellátáshoz, amely
megyén belül biztosított.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Balástyán a községi önkormányzat saját tulajdonában álló Vadásztanya vendéglő konyhája
biztosítja a közétkeztetést. Ennek felújítására a Nemzetgazdasági Minisztérium “Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázatán a több mint 43 millió forint összköltség
mellett csaknem 37 millió forint támogatásban részesült. A konyha felújításával egy időben
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önkormányzati költségvetésből megvalósult az ingatlan tetőcseréje, teljes külső és belső
megújítása, korszerűsítése.
Közétkeztetést a bölcsődés, az óvodás, az általános iskolás és a nyugdíjas korosztály számára
biztosítunk. A bölcsődések esetében kiemelt szempont, hogy napi szinten szerepeljen az étrendben
állati eredetű fehérje, valamint gyümölcs vagy zöldség nyers állapotban. Minden másnap teljes
kiőrlésű gabona alapú élelmiszert biztosítunk.
Az óvodás és iskolás korosztálynál 10 napos étrendet használunk. A ciklusban négyszer főzeléket
biztosítunk, napi szinten zöldséget vagy gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonából készült
péksüteményt.
Az idős korosztályt tekintve egyik fő szempontunk a változatosság, fontos az állati eredetű fehérje,
a zöldség, gyümölcs és édesség megfelelő mennyiségű biztosítása. Mindhárom korosztály esetében
alapvető fontosságú a máj és a hal biztosítása.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Településünk elkötelezett az egészséges életmód mellett. Több lehetőséggel rendelkezünk a
lakosok testmozgás iránti igényének kielégítésére. A sportpálya labdarúgó csapatunk mellett a
lakosokat is szolgálja – futás, futball sportágak végezhetők. A sportcsarnok kosárlabda, kézilabda,
tenisz, teremfoci sportok űzésére alkalmas, ezt térítés ellenében vehetik igénybe lakosaink. 2013ban adtuk át a „Sajtkukacpark” névre hallgató sportparkunkat, melyben a gyermekektől a
nyugdíjas korosztályig mindenki megtalálja sporteszközét. 2018-ban BMSK pályázatnak
köszönhetően a Sajtkukacpark újabb sporteszközökkel bővül. A park nyitva tartási időben,
térítésmentesen látogatható. A park további fejlesztést igényel. A meglévőek mellett egyéb igények
is jelentkeztek lakosok részéről. A fiatalok pl. görkorcsolya és gördeszka pályát szeretnének. 2017ben önkormányzati pályázatot nyújtottunk be 2 db sportpark kialakítására.
Az iskola a TÁMOP-6.1.2 pályázatnak köszönhetően népszerűsítette az aktív életmódot
A községi sport szervezésében kiemelt szerepet vállal a „Községi Sportkör Balástya” Egyesület,
mely

létrejöttének

célja

a

község

sportéletének

szervezése,

a

fiatalok

összefogása,

sportlétesítmények működtetése. Jelenleg fő tevékenysége a labdarúgó csapatok működtetése, de
tevékeny részt vállal tömegsport alkalmak szervezésében is. A helyi sportkör az elmúlt években
szélesítette a tömegsport bázisát Balástyán: az iskola egyharmada igazolt sportköri tag,
rendszeresen labdarúgó edzéseken és tornákon vesz részt. Hasonló arányban kézilabdáznak a
gyermekek egy szegedi sportszervezet keretein belül.
Általánosságban elmondható, hogy lakosaink általában nyitottak az új dolgok iránt, egy-egy
kezdeményezés azonban időről időre elhal. Megállapítható az is, hogy a szervezett sportolási
alkalmakon általában ugyanazon arcok köszönnek vissza.
A rendszeres tömegsport elterjesztéséhez a szolgáltatások folyamatos fejlesztése szükséges, mind
az eszközök rendszeres bővítése, mind sportprogramok szervezése. Az önkormányzati források
mellé szükséges a pályázati források bevonása is.
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Tanyagondnoki szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés
településünkön elérhető. Beavatkozás szükséges: a lakosság elöregedése miatt egyre sürgetőbb
probléma az idős, egyedül élő, rossz egészségi állapotú emberek megfelelő ellátása.
Szükséges lenne felmérni az igényeket, és pályázati forrás bevonásával betegápolást végző
intézményt felállítani, mely egyrészt az egyedül élő, rossz egészségi állapotú, segítséggel nem
rendelkező lakosokat szolgálná ki, másrészt nappali ellátást nyújtana azon tartós betegápolásra
szoruló személyeknek, akiket otthon ápolnak.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Településünk nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét egyetlen szolgáltatás nyújtásakor sem.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Településünk minden év novemberében egészséghetet szervez, melynek keretében ingyenes
szűrővizsgálatokat is végeznek szakemberek. A lehetőséget a minden háztartásba ingyenesen
eljuttatott Balástyai Újságban tesszük közzé, az érdeklődés évről évre nagyobb. Számos
szűrővizsgálatot azonban csak térítés ellenében tudunk biztosítani. A település közösségi
rendezvényein igyekszünk ingyenesen ételt biztosítani, ezáltal a hátrányos helyzetű csoportoknak
tesszük vonzóvá ezeket. A szűrővizsgálatok és egyéb egészségügyi szolgáltatások kiszélesítése
érdekében pályázati források bevonása szükséges. Élünk a nyári gyermekétkeztetési pályázatok
lehetőségével, a hátránnyal élő családok életviteléhez természetbeni segítséget nyújtunk. A
tanyagondnoki szolgálat keretében a tanyán élő, egyedülálló idősek és más rászorult személyek
számára az egészségügyi alap-és szakellátáshoz való hozzájutás biztosítjuk.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Balástya község önkormányzata és közintézményei

jelentős

erőfeszítéseket

tesznek

a

közösségformálás érdekében. Teszik ezt kisebb – nagyobb rendezvények megszervezésével,
valamint civil közösségek támogatásával. Saját forrás biztosítása mellett törekszünk a pályázati
források széleskörű kihasználására. Az elmúlt évek során azon rendezvényeink, melyek
belépőjegy ellenében voltak látogathatók, sorra elhaltak fizetőképes kereslet hiányában. Az
ingyenes közösségi rendezvények, legyen szó tájékoztató előadásról vagy könnyűzenei koncertről,
rendszerint megtelnek. Önkormányzatunk kiemelt feladata további pályázati források elnyerése
közösségépítés-formálás célzattal a település megtartóerejének növelése érdekében.
a) közösségi élet színterei, fórumai
Közintézmények: Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya. A nyilvános könyvtári ellátás
biztosításán túl könyvtárunk egyéb szakfeladatként látja el a közművelődési programok
szervezését. Pályázati források elnyerésével az intézmény jelentős szerepet vállal az élethosszig
tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésében. Nyelvtanfolyamokat működtet, kis alkotói
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közösségek is létrejöttek, valamint digitális-kompetenciafejlesztő foglalkozásokat szervez
valamennyi érdeklődőnek, közöttük az idős korosztálynak is. A könyvtár felmérte a lakosok
igényeit, melyhez igazodva jelenleg 13 foglalkozássorozat zajlik. Az elkövetkező két évben további
13-15 foglalkozássorozat valósul meg.

Civil szervezetek:
A Balástyáért Közalapítvány célkitűzése Balástya közösségi életének szervezése, az egészséges
életmód és a fenntartható életvitel népszerűsítése, hátrányos helyzetű emberek támogatása.
Őszi Alkony Nyugdíjasklub – településük 20 éves múlttal rendelkező civil szervezete, mely
elsődleges célcsoportja elsősorban a nyugdíjas korosztály, de rendszeresen támogatják
munkájukkal egyéb rendezvényeinket is.
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület – 24 éve alakult, elsődleges célja a tűzesetek
megelőzése, katasztrófa elhárítás, tűzoltás. Ezen túl a rendezvények biztosítása és szervezése.
Kiemelt közösségi munkájuk a fiatalok katasztrófavédelmi versenyekre való felkészítése,
táboroztatása.
Balástyai Polgárőr Egyesület – 1997-ben alakult, elsődleges célja: bűnesetek megelőzése, lakossági
tájékoztatás. A különböző közösségi rendezvényeket rendszeresen biztosítja az egyesület.
„Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület A tagokat a közös szenvedély,
a veterán motorok szeretete, és a gyűjtő szenvedély kovácsolta közösséggé. Céljuk elsősorban a
magyar, és emellett a külföldi motorkerékpár-gyártás veteránjainak felkutatása, eredeti
állapotához hű felújítása (alkatrészek, festés) és az érdeklődő nagyközönség elé tárása.
Rendszeresen vesznek részt motoros, veteránmotoros és hadi találkozókon (katonai jellegű
járművekkel is rendelkeznek). Kiállításokkal színesítik falusi rendezvényeinket.
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület. Településünkön található Közép-Európa egyetlen hindu
temploma, mely köré szerveződött a közösség. Legjelentősebb eseményük az évente
megrendezésre kerülő kulturális találkozójuk.
Őszeszéki Közhasznú Horgász Egyesület és Balástyai Alkotmány Horgászegyesület kiemelt
célja a horgászsport szerelmeseinek összefogása, a horgászsport népszerűsítése, a természet iránti
tisztelet és szeretet átültetése.
Balástyai

Mozgáskorlátozottak

Egyesülete,

a

mozgásukban

akadályozott

emberek

érdekképviseleti szervezete.
A "HAYAT Hastánc Egyesület" létrejöttének célja: a hastánc művelése és a tánctudás elmélyítése,
gyakorlása, oktatása. Fellépéseikkel rendszeresen színesítik rendezvényeinket.
Ifjúsági Klub Egyesület- kiemelt célja az ifjúság közösséggé szervezése, tartalmas programok
biztosítása a korosztálynak. Sajnos évek óta nem működik megfelelően, nem vált az ifjúság fő
mozgatójává.
Baba-mama klub – foglalkozások szervezése kisgyermekes szülők és gyermekeik számára.
Kiemelt célterület a hátrányos helyzetű csoportok bevonása.
A civil szervezetek és az önkormányzati intézmények közös jellemzői Balástyán a lelkesedés, az
aktív részvétel, törekvés Balástya kulturális és közösségi életének színesítésére, mely fontos
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szereppel bír Balástya megtartó erejének növelésében. Elvándorlási mutatónk pozitív, ezért
kiemelten fontos a fiatalok helyben tartása, közösséggé formálása. Éppen ezért önkormányzatunk
kiemelt figyelmet kell fordítson a közösségi rendezvények forrásigényének előteremtésére,
támogatások és pályázati források elnyerésével, mind a helyi közművelődési intézmények, mint a
civil szervezetek esetében.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai konfliktussal még nem találkoztunk településünkön. Az utóbbi években megjelent a roma
lakosság

Balástyán,

gyermekeik

közoktatási

intézményeinkben

részesülnek

oktatásban,

nevelésben. A szülők körében találkozhatunk aggodalomra okot adó megnyilvánulásokkal, éppen
ezért Önkormányzatunknak, közintézményeinknek fel kell készülni az esetleges etnikai
konfliktusok kezelésére.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az adományozás és önkéntes munka nem ismeretlen fogalom településünkön, de mindenképp
fejlesztésre szorul. Az emberek többsége sajnos elvárja és természetesnek veszi a juttatásokat, kész
programokat, infrastruktúrát, de azért tenni nem hajlandók.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Nem releváns.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
fejlesztési lehetőségek

beazonosított problémák
A munkanélküliek körében 20-25 %-os a tartósan
munkanélküliek aránya
Munkanélküliség a pályakezdők körében – ugyan a
települési átlag alatti, ennek ellenére a település
megtartóerejének növelése érdekében foglalkozni
kell a problémával
Nincsenek pontos adatok a településen élők iskolai
végzettségéről, a 2001-es és 2011-es népszámlálási
adatok szerint magas a csupán általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya
Kistérségi szinten magas a lemorzsolódási arány 1517 évesek körében
Bérlakások kialakítására lenne szükség a fiatalok
helyben tartása érdekében
Szociális
bérlakásokkal
nem
rendelkezik
településünk.







munkaerő-piaci kompetenciák növelése a
célcsoportra fókuszálva
egyéni pályaorientációs tanácsadás
álláskeresési technikák módszerének átadása
 a munka világába való átvezetés –
pályázati forrásokra támaszkodva
 fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása – pályázati tanácsadás



a település iskolázottsági adatainak
feltérképezése
képzési programok működtetése – pályázati
források bevonásával



pályázati forrás keresése a probléma kezelésére



pályázati forrás, esetleg saját erőforrás
bevonása a probléma kezelésére



Önkormányzati bérlakások kialakítása,
pályázatai források bevonásával
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A közművesítés problématerületei: A szilárd
burkolatú utak aránya 1 % alatti a külterületi utak
esetében.
A külterületen nem megoldott a vezetékes ivóvíz
ellátás.
A szennyvízelvezető rendszer kiépítését követően a
belterületi utak állaga erősen amortizálódott.
Fenntartható fejlődés - a lakosok nincsenek felkészülve







a klímaváltozás okozta kihívások kezelésére


Az egészségügyi szűrővizsgálatok közül a térítés
ellenében igénybe vehetőeket nem érik el a
szegénységben élők.
A választható védőoltások térítési díját az érintettek
nem tudják megfizetni.
A fogamzásgátlás sok család esetében nem
megoldott.
Az egészségügyi intézmények felszerelése hiányos,
az épületek felújításra szorulnak.








Az egyedül élő, beteg, önmagát ellátni képtelen
lakosok ellátása nem megoldott. Ez túlmutat a
tanyagondnok feladatain
Rendszeres testmozgás, mint az egészséges
életmód alapja

Közművelődés. A települések számos kis
közösséggel rendelkeznek, az ingyenes közösségi
rendezvények népszerűek.









fel kell mérni a szociális bérlakások iránti igényt
pályázati programok elnyerésével,
önkormányzati források bevonásával ki kell
alakítani szociális bérlakásokat
önkormányzati forrás és pályázat bevonásával ki
kell alakítani egy átmeneti otthont a
krízishelyzetbe került családok számára
Pályázati források elnyerésével a lefedettség
emelése, valamint az utak folyamatos járhatóvá
tétele önkormányzati eszközök bevonásával.
Ivóvízellátás megoldása külterületen pályázati
forrás segítségével

a közoktatási intézmények és szakemberek
segítségével környezettudatossá nevelés,
szemléletformálás
pályázati forrásokból tájékoztató programok a
tudatos, felelős életvezetés népszerűsítésére
ingyenes szűrővizsgálatok biztosítása – a
célcsoport szervezett bevonása,
szemléletformálás – pályázati és önkormányzati
források bevonásával
pályázati forrásból a választható védőoltások
finanszírozása
fogamzásgátlás támogatása a tudatos
családtervezéshez
fogorvosi rendelő eszközállományának
fejlesztése
háziorvosi rendelő felújítása pályázati forrás
bevonásával
gondozónő foglalkoztatása szükséges akár
pályázati, akár saját pénzügyi forrás bevonásával
be kell vonni a célcsoportot település nyújtotta
lehetőségek kihasználásába – szemléletformálás
új lehetőségek, programok nyújtása egyrészt
helyi erőforrásokra támaszkodva, másrészt
pályázati források elnyerésével
Sajtkukac sportpark eszközeinek bővítése
A térség megtartóerejének növelése érdekében
fontos a közösségi programok számának és
színvonalának fenntartása, kis alkotó
közösségek létrejöttének ösztönzése,
önkormányzati és pályázati támogatással
infrastruktúra biztosítása
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A település bemutatásakor vizsgált öregedési index elemzése során megállapítható, hogy
településünk az országos átlagnál nagyobb mértékben öregszik. Látszik továbbá, hogy a
természetes szaporodás mutatója évről évre negatív. A helyi általános iskolában a korábbi
párhuzamos évfolyamok helyett egyetlen osztályok találhatók három évfolyam kivételével.
Beavatkozás tervezése szükséges a gyermekvállalási kedv ösztönzése, valamint a fiatalok helyben
tartása érdekében.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

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

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

2012

6

85

2013
2014

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016
4
2017
4
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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57

2016 és 2017. évre vonatkozóan rendelkezünk csak pontos adatokkal a védelembe vett gyermekek
számáról: mindkét évben 4 fő volt a Kisteleki Családsegítő Szolgálat adatszolgáltatása szerint. A
veszélyeztetett gyermekek száma 2016-ban 47 fő (a 18 év alatti korosztály 7,2 %-a), 2017-ben 57 fő,
a növekedés 21,4%-os. Beavatkozás szükséges a magas veszélyeztetettségi arány miatt. A
veszélyeztetettség leginkább a szülők szenvedélybetegségéből valamint a rossz anyagi helyzetből
adódik. Fel kell tárni veszélyeztetettség okait, valamint a helyi illetve térségi gyermek- és
ifjúságvédelmi szakemberek bevonásával ki kell dolgozni prevenciós lépéseket, például helyi
anonim szenvedélybeteg csoport szervezésével.
Védelembe vétel: A gyámhivatal azokat a gyermekeket veszi védelembe, ahol a szülő vagy
törvényes képviselő az alapellátások önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét
megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A
veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A védelembe vétel során a helyi jelzőrendszeren
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keresztül a hatóság tudomására jut a gyermek sérelmére elkövetett tevékenység vagy mulasztás,
mely a gyermek veszélyeztetettségét idézi elő. A gyámhatóság a védelembe vételről határozattal
dönt, melyben magatartási szabályokat állapít meg a gyermek szülője vagy törvénye képviselője
részére. Ezek betartása hiányában a gyermek családból történő kiemelése válik szükségessé
legvégső esetben.
A gyermekek biztonsága érdekében szükséges a tudatos családtervezés szemléletének kialakítása
már a családalapítás előtt álló fiatalok körében, védőnői tájékoztatással, egyéb szakemberek
bevonásával. Megnyert Gyermekesély pályázatból 2018. januártól biztosított mentálhigiénés
szakember a gyermekeknek, családoknak.
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi érzelmi vagy
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

310

2013

387

2014

300

2015

259

2016

248

2017

163

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezmény:

A

jogosult

gyermek

számára

a

települési

önkormányzat jegyzője a Gyvt. -ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot állapít meg. Az eljárás során a jövedelmi és vagyoni helyzet
vizsgálata történik, a család egy főre eső jövedelme az irányadó. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási intézményben tanuló
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nagykorúak

anyagi

támogatása.

Ennek

formája:

a)

kedvezményes

vagy

ingyenes

gyermekétkeztetés, egyéb feltételek mellett ingyenes szünidei étkeztetés, b) természetbeni
támogatás évente kétszer Erzsébet utalvány formájában.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számának vizsgálatakor
megállapíthatjuk, hogy 2013 óta számuk fokozatosan csökken. Sajnos ez nem jelenti azt, hogy a
támogatásra szoruló családok köre csökkent. Ha a 18 év alatti népesség körében vizsgáljuk
arányukat megállapítható, hogy a településen élő gyermekek 38% - 66,2 %-a részesül az ellátási
formában. A támogatásban részesülő gyermekek száma és aránya csökken, vélhetően összefüggést
mutat a munkanélküliségi mutatók mozgásával.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény re való jogosultság összeghatárát 2018. január 01-jétől
emelték ugyan, de a tapasztalat az, hogy ha a családban az egyik szülő elhelyezkedik, a
jogosultsági viszony meg is szűnik úgy, hogy a család anyagi helyzete lényegében alig változott.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt, a gyermek tartására köteles hozzátartozó jogosult, aki az
alábbi támogatások valamelyikében részesül: a) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban,
szolgálati

járandóságban,

balett

művészeti

életjáradékban,

átmeneti

bányászjáradékban,

időskorúak járadékában vagy b) olyan ellátásban, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A vizsgált időszakban településünkön ilyen személy nem volt.
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: A települési önkormányzatok képviselő-testülete - az
önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesítheti azokat a gyermeket gondozó családokat, amelyek időszakosan létfenntartási
gondokkal küszködnek vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerültek. A
segítség összege és gyakorisága a települési önkormányzatok anyagi lehetőségeihez igazodik.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
(A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

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

2012

40

117

20

147

4

0

2013

50

126

18

135

n.a.

40

2014

42

128

20

116

n.a.

68

2015

86

115

22

94

n.a.

70

2016

79

106

31

74

n.a.

75

2017

66

77

46

219

0
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Óvodáztatási
Nyári
támogatásban étkeztetésben
részesülők
részesülők
száma
száma

47

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok
A vizsgált időszakban az ingyen étkező óvodások és iskolások száma is csökkent. Az 50 %-os
kedvezményre jogosultak száma viszont emelkedik.
Az óvodapedagógusok és pedagógusok véleménye szerint a rászoruló gyermekek zöme részesül
az ellátásban. Meg kell vizsgálni, van-e a településen olyan rászoruló gyermek, aki nem jogosult
ingyenes étkezésre, ki kell dolgozni az ellátáshoz való jutásának rendszerét. 2017-től
térítésmentesen kapják a tankönyvet az általános iskolások.
A nyári gyermekétkeztetés iránti igény változatos képet mutat településünkön, változó arányban
részesülnek a gyermekek az ellátásban. Az iskolai szüneteket megelőzően valamennyi családot
értesíti a szociális ügyintéző az ellátás igénybevételi lehetőségeinek megismertetése érdekében.
Óvodáztatási támogatásról 2013 óta nem rendelkezünk adatokkal.
A településen 2016-ban a gyermekek száma Balástyán 562 fő volt, 29 %-uk rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesült. Ez az arány magas. Ennek egyik oka a Romániából
áttelepülő, mezőgazdasági munkából megélni kívánó hátrányos anyagi helyzetű családok
számának emelkedése. A közeli Szegedről számos, egzisztenciálisan megcsúszott család települ
Balástyára az olcsó tanyasi ingatlanok miatt. Többségük anyagilag hátrányos helyzetű. A
hátrányos helyzetű gyermekek családjában gyakori probléma, hogy a szülők nem is akarnak
munkát vállalni, inkább a különböző juttatásokból tengődnek. Vélhetően ennek egyik oka
munkaerő-piaci próbálkozásaik sikertelensége, a nem megfelelő iskolai végzettség, a tanult
tehetetlenség valamint a motiválatlanság. Beavatkozás tervezése szükséges életvezetési tréningek,
motivációs tréningek, egyéb, a munkaerő-piaci kompetenciákat erősítő tréningek megszervezésére,
valamint ezen programokba a hátrányos helyzetű családok bevonására.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Településünkön szegregált településrész nem található, így az ide tartozó adattáblákat nem
vizsgáltuk.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások biztosítása a helyi önkormányzat feladata.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról
b) a fogorvosi alapellátásról
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról
d) a védőnői ellátásról
e) az iskola-egészségügyi ellátásról
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A felsorolt szolgáltatások teljes körűen elérhetőek a településen. A háziorvosi ellátást két praxis
működteti: a két fő háziorvos egyike gyermekorvos, valamint a fogorvosi ellátás is helyben
biztosított. Az ügyeleti ellátás a kistérségi központban Kisteleken érhető el, mely településünktől 7
km-re található. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos, valamint a védőnők biztosítják.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
Településünkön 2 fő védőnő biztosítja az ellátást.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2012

2

137

2013

2

135

2014

2

136

2015

2

126

2016

2

122

2017

2

108

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Az egy védőnőre jutó gyermekek száma nem egyenletes a területi elosztás miatt. A védőnői
ellátáshoz valamennyi gyermek hozzájut. Mindkét védőnői státusz betöltött. A védőnői ellátás
példa értékűen működik településünkön, az ellátás körébe a nem magyar állampolgárságú,
idénymunkára bevándorolt szülők gyermekeit is bevonják. Az épület akadálymentesített, jelenleg
az épület külső hőszigetelése és a nyílászárók cseréje zajlik. A hatékony szűrővizsgálatok
elvégzéséhez a védőnői tanácsadó eszközállományának felújítása szükséges (pl. hallásvizsgáló,
vérnyomásmérő,).
A védőnő rendszeresen tart nővédelmi, valamint családtervezési tanácsadást is. Ennek ellenére
időről időre előfordulnak terhességmegszakítások történt. Problémaként jelentkezik, hogy a drága
fogamzásgátlókat nem tudják megvásárolni a szegényebb családok. A nem kívánt terhességek
elkerülése érdekében szükséges lenne a fogamzásgátlás (tabletta, óvszer) ingyenes biztosítása az
érintettek körében.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen
felnőtt
háziorvosi
praxis/ok
száma

2012

0

3480

350

n.a.

0

2013

0

3476

314

n.a.

0

2014

0

3583

434

n.a.

0

2015

0

3572

342

n.a.

0

2016

0

3572

342

n.a.

0

2017

0

3572

342

n.a.

0

Háziorvos Gyermekorvos
által ellátott által ellátott
személyek
gyerekek
száma
száma

Felnőtt házi
Házi
orvos által
gyermekorvosok
ellátott
száma
gyerekek
(TS 4601)
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatgyűjtés
A háziorvosi ellátás biztosított a településen, a 2 fő háziorvos egyike gyermekorvos. Nem
rendelkezünk adatokkal a felnőtt házi orvos által ellátott gyermekek számáról. Az adatok pótlása
szükséges.
A házi orvosi ellátásban problémaként jelentkezett, hogy a térítés ellenében adható védőoltásokat
számos család nem engedheti meg magának. Szükséges lenne pályázati források bevonása az ilyen
típusú védőoltások ingyenes biztosítására.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A rászoruló gyermekek számára a korai fejlesztés elérhető szolgáltatás, ha szükséges, akár helyben
is. A védőnők a státuszvizsgálatok során észlelt problémák esetén irányítják a gyermekeket korai
fejlesztési szakemberhez. Az integráltan nem nevelhető gyermekek ellátása Szegeden, speciális

óvodában megoldott. Az óvodás korú gyermekek nevelése helyben biztosított a település
önkormányzati fenntartásában működő óvodájában. Az óvoda fizikai állapota megfelelő, néhány
éve költözhettek gyermekeink igényesen felújított épületbe. A helyi adatszolgáltatás szerint
valamennyi, harmadik életévét betöltött gyermek óvodai ellátásban részesül, többségük
településünkön. A kiterjedt tanyavilág miatt évi 1-2 gyermek a szomszédos településen veszi
igénybe az ellátást. Az óvodai ellátást azoknak a gyermekeknek is biztosítjuk, akik szülei
ideiglenesen tartózkodnak Magyarországon idényjellegű munkavégzés miatt.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátás keretében az alábbi szolgáltatások biztosítottak településünkön:
a. bölcsőde
b. családi napközi

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból felvett
gyerekek száma
Bölcsődébe beírt
(munkanélküli
gyermekek száma
szülő,
(TS 4701)
veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)

Nem
önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi,
magán stb.)

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

2012

1

27

6

0

2013

1

29

16

0

2014

1

26

14

0

2015

1

25

14

0

2016

1

25

15

0

2017

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés
Bölcsődei ellátás 2011 áprilisa óta működik településünkön. Kihasználtsága 100 %-os, működése
során férőhelybővítést kellett végrehajtani. A bölcsődei ellátás biztosítása nagymértékben
támogatja a nők munkába állását, már a GYED lejártát követően. Felvételnél elsődleges
szempontok: az anya munkába állása, illetve a szociális helyzet. A szociális szempontból felvett
gyermek száma, aránya 2012 és 2013 között jelentős mértékben növekedett, azóta stagnál.
Jellemzően a második életévüket betöltött gyermekeket íratják be szüleik bölcsődébe, de látszik a
kisebb gyermekek körében is egy hasonló tendencia. A jelentkező igényeket egyelőre ki tudja
szolgálni az intézmény. Szükséges az igények folyamatos felmérése, hiányzó helyek esetén
megoldás keresése pályázati források bevonásával.
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben
engedélyezett férőhelyek száma
Egyéb, nem
Családi
Működő,
önkormányzati
napköziben
önkormányzati
bölcsődei
engedélyezett
bölcsődei
(munkahelyi,
férőhelyek száma
férőhelyek
magán stb.)
(december 31-én)
száma
férőhelyek
(TS 4901)
száma

Év

Működő
(összes)
bölcsődei
férőhelyek
száma

2012

26

26

0

7

2013

26

26

0

7

2014

26

26

0

7

2015

26

26

0

7

2016

26

26

0

7

2017

26

26

0

7

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Intézményi
A családi napközi településünkön nem működik.

e) gyermekvédelem
A településen dolgozó gyermekvédelmi szakember kistérségi alkalmazásban áll. A helyi
jelzőrendszer részeként végzi el a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatokat. A
jelzőrendszer jól működik településünkön, részei az óvónők, pedagógusok, gyermekvédelmi
felelős, háziorvosok, védőnők. Rendszeresen szervez esetmegbeszéléseket az oktatási és
egészségügyi intézmények bevonásával annak érdekében, hogy az érintett gyermekek a
családjukban nevelkedhessenek, problémáik hatékony kezelése mellett.
A serdülő korosztály igényeinek megfelelően rendszeresen működteti a kamasz-panasz klubot,
ahol a fiatalok megbeszélhetik problémáikat, stresszkezelési és konfliktuskezelési tanácsokat
kaphatnak, megnyílhatnak egymás előtt.
A gondozottak számáról 2015-ig rendelkezünk adatokkal, látható, hogy a kiskorúak 10 %-a
gondozott.
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Gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma (fő)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Családsegítő szolgálat működik településünkön, amely igyekszik megoldani az átmenetileg
krízishelyzetbe került családok problémáit. Segítséget nyújt a családi konfliktusok rendezésében, a
család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszűntetésében, mentális
problémáinak megoldásában; és ennek rendezése érdekében szociális, életvezetési és egyéb
tanácsokat nyújt. Az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást szervez.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma (fő)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
Az adatok elemzése során látható, hogy a családsegítő szolgáltatását igénybe vevő családok száma
2012 óta folyamatosan nő, a 2012-es évhez viszonyítva 50 %-os a növekedés. Beavatkozás tervezése
szükséges, az okok feltárását követő prevenciós tevékenységek megszervezésére.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
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A település köznevelési intézményeiben biztosított a gyermekek számára az egészségfejlesztési,
sport-, szabadidős és szünidei programokhoz való hozzáférés. Mind az egyházi fenntartásban
működő általános iskolánk, mind óvodánk jelentős pályázati források bevonásával tudja
biztosítani gazdag szakköri és tábori kínálatát. Fizetős tábort több éve nem tudtunk megszervezni,
az ingyenes lehetőségekre pedig rendszeresen túligény mutatkozik. A kiválasztás elsődleges
szempontjai a hátrányos helyzet, a tanulmányi eredmények és a közösségi munka. Szabadidős
tevékenységeket évről évre szervezünk településünkön: családi napok, gyermeknap, sportnap,
egészségheti rendezvények, erdei iskolák, Munkácsy-nap, melyeken az általános iskola
valamennyi tanulója részt vesz. A programokhoz való hozzáférés diszkriminációmentes,
esetenként pozitív diszkriminációt alkalmazunk a hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése
érdekében. A gazdag szabadidős kínálat fenntartása továbbra is kiemelt szempontként kezelendő,
mind helyi erőforrásokra támaszkodva, mind a pályázati lehetőségeket kihasználva.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
ld. 4.1.3 táblázat: Kedvezményes óvodai, iskolai juttatásokban részesülők

száma.

A

gyermekétkeztetés a köznevelési intézmények keretében, illetve a bölcsődei ellátásban biztosított.
A hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetése, valamint ingyenes
tankönyvhöz juttatása a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelve történik:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a hátrányos- és halmozottan
hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a
szociálisan rászoruló tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.
2017-től ingyenes tankönyvellátásra jogosult minden nappali tagozatos alapfokú oktatásban részt
vevő gyermek. 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok
alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, három- vagy többgyermekes
családban él. Intézményeinkben 11 gyermek részesül speciális étkezésben. Igényeiknek megfelelő
étrendet tudunk biztosítani számukra.
A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó támogatás feltétele,
hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy a nyári szünetben legalább 43 munkanapon,
legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon ingyenesen biztosítja a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban:
rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri meleg étkeztetés formájában a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C § (2) bekezdés ba)
pontja alapján.
A nyári gyermekétkeztetés keretében az egyszeri meleg étel biztosítására több éve lehetősége van
az önkormányzatunknak, konyhánk garantálja a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételét.
A gyermekek intézményez étkeztetése mind az általános iskolás korú, mind az óvodás és
bölcsődés korosztály esetében az önkormányzati fenntartásban működő Integrált Szociális
Intézmény által biztosított. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a gyermekek korosztályához
igazodó életkor specifikus étrend biztosítására. A konyha házias ízeket biztosít, valamint
elsősorban a helyben megtermelt alapanyagokat vásárolja.
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2017 óta térítésmentes tankönyvellátásra jogosult valamennyi 1-8 évfolyamon nappali oktatási
formában részt vevő tanuló.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, valamint hátrányos megkülönböztetésre
nem kerül sor településünk köznevelési intézményeiben.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése érdekében pozitív
diszkriminációt számtalan területen alkalmazunk. Pályázati források elnyerésével támogatjuk a
hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek szabadidős
tevékenységét, pályaorientációját, oktatási sikerességét. A HH és HHH gyermekek magas óvodai
és iskolai aránya miatt ezen források fenntartása továbbra is kiemelt feladat nemcsak az
intézmények, de önkormányzatunk számára is. Az általános iskola pályázatot nyert kompetenciafejlesztő foglalkozások, pályaorientációs tevékenységek megvalósítására. (EFOP-3.3.7-16). Az
óvoda az IPR rendszerét működteti.
Azokat külterületen élő óvodás és általános iskolás korú gyermekeket, akik számára a közösségi
közlekedés nem biztosított, iskolába és óvodába szállítjuk önkormányzati gépjárműveken.

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


Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI), tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,

több

fogyatékosság

együttes

előfordulása

esetén

halmozottan

fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25.
pont)


Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTMN), tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de
nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont).



Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet:
Gyvt. 67/A. § * (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül
egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a
családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott
személy,
c) * a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható,
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak
az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.


Kiemelt figyelmet igénylő gyermek továbbá a kiemelten tehetséges gyermek.

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
2015. szeptember 01-jétől a három éves gyermek óvodaköteles. Korábban az óvodakötelezettség az
5 éves korosztályt érintette.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat
kitöltése és elemzése opcionális.)
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)

1

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma

100
4
6.30-17.30
4 hét (augusztus
hónap)
Hiányzó
Fő
létszám
9
0
9
0
0
0
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Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

4
1

0
0

Az óvodás korú gyermekek ellátása a balástyai önkormányzat fenntartásában működő Balástyai
Csudavilág Óvoda és Bölcsődében, négy vegyes életkorú csoportban folyik. A nevelés feltételei
mind az infrastruktúrában, mind a humánerőforrás esetében biztosítottak.
A vizsgált időszakban férőhelyhiány miatt nem utasítottak el egy gyermeket sem.

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
férőhelyek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
(TS 2801)

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

Óvodába beírt
gyermekek
Óvodai
száma
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai gyermekcsoportok
neveléssel
száma
együtt)
(TS 2501)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

Óvodai
gyermekcsoportok
száma gyógypedagógiai
neveléssel együtt
(TS 2401)

2012

107

3

100

1

88

0

2013

122

4

100

1

93

0

2014

135

4

100

1

87

0

2015

124

4

100

1

92

0

2016

122

4

100

1

86

0

2017

113

4

100

1

88

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Településünkön valamennyi 3. életévét betöltött gyermek óvodai ellátásban részesül. A kimaradók
jegyzői, illetve szakértői bizottság szakvéleményével rendelkeznek. Az óvoda főépületében három
csoportszoba található, a negyedik csoport külön épületben működik.
Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
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A fenti táblázatból leolvasható, hogy településünkön magas a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű óvodás gyermekek aránya. 2016-ban településünkön az országos átlag háromszorosa, a
térségi átlag kétszerese. A hátrányos helyzetű gyermekek 29 %-a részesül valamilyen típusú
fejlesztésben (logopédia, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógus), ez az arány a HHH gyermekek
körében 28,5 %.
Probléma észlelése esetén az óvónők a kisteleki pedagógiai szakszolgálathoz irányítják a
gyermeket. A szakszolgálat szükség szerint biztosítja a logopédiai fejlesztést, a gyógypedagógust,
a fejlesztő pedagógust.
4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 2016-2017

Székhely
Csoport 1
Csoport 2
Csoport 3
Csoport 4
Összesen

beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

az intézménybe
beíratott, 20%-ot
meghaladóan
hiányzott hátrányos
helyzetű gyermekek
száma (az adott évből
eltelt időszakra
vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő
hátrányos
helyzetű
gyermekek
száma

3
0
2
0
5

0
0
0
0
0

3
0
2
0
5

az intézménybe
beíratott
beíratott, 20%-ot
halmozottan
meghaladóan
hátrányos hiányzott halmozottan
helyzetű
hátrányos helyzetű
gyermekek
gyermekek száma (az
létszáma
adott évből eltelt
időszakra vetítetten)

3
4
3
3
13

0
0
0
0
0

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
száma

3
4
3
3
13

Forrás: települési adatok
A létszámokat figyelembe véve megállapítható, hogy az óvodai csoportokban nem figyelhető meg
szegregáció, esetleges szelekciós mechanizmus, a HH és HHH gyermekek elosztása egyenletes
A településen egyetlen óvoda található, valamint egyetlen óvodáztatási körzet. A tanyás
településszerkezet miatt más településekről is igénybe veszik az óvodai ellátást. A HH, illetve a
HHH gyermekek aránya rendkívül magas, szükséges a pályázati források bevonása a megfelelő
ellátás és fejlesztés, valamint eszközök biztosításához. A HHH gyermekek eredményes integrációja
érdekében óvodánk az IPR rendszerét a pedagógiai programjába beépítetten működteti. Jelenleg
részt veszünk az EFOP-3.1.3 Esélyteremtő óvoda kiemelt projektben.
Általános iskolai ellátás
Balástya település általános iskolás korú gyermekeinek ellátását a Munkácsy Mihály Katolikus
Általános Iskola Balástya biztosítja. Az iskola a 2012/2013-as tanévtől egyházi fenntartásban
működik.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók
száma
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Általános iskola 1-4.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1801)

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

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

116

104

220

34

15,5%

2012/2013

111

118

229

51

22,3%

2013/2014

120

114

234

128

54,7%

2014/2015

106

123

229

140

61,1%

2015/2016

113

115

228

138

60,5%

2016/2017
114
Forrás: TeIR, KSH Tstar

105

219

146

66,7%

Tanév

Napközis általános
iskolai tanulók száma
Általános
a nappali oktatásban
iskolások
(iskolaotthonos
száma
tanulókkal együtt)
(TS 1701)

A 2013/2014-es tanévtől megváltozott jogszabályi környezet miatt több napközis csoport létrehozását
támogatja a fenntartó.

Az intézménybe járó tanulók száma öt éve nem mutat jelentős változást, a napközis tanulók
számának emelkedése a kormányzati szándékot (kötelező napközi) tükrözi A napközis ellátáshoz
a személyi és tárgyi feltételek adottak: alsó tagozatban négy homogén csoport működik. Az
intézményben a felső tagozatos tanulók számára tanulószobai ellátást szervezünk. Az ellátás két
csoportban biztosított: egy tanulószoba az 5-6., egy pedig a 7-8. osztály számára fenntartott.
Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek
Az általános iskolai
Általános iskolai
osztályok száma a Az általános iskolai
feladat-ellátási
gyógypedagógiai osztályok száma (a
helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással együtt)
Tanév
oktatással együtt)
oktatásban)
(TS 2201)
(TS 2001)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon
1-8 évfolyamon
db
összesen
összesen
2011/2012
0
10
1
2012/2013
0
10
1
2013/2014
0
11
1
2014/2015
0
11
1
2015/2016
0
11
1
2016/2017
0
10
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen gyógypedagógiai oktatás nem működik. Az integráltan nevelhető SNI és BTMN
gyermekek a többi tanulóval együtt részesülnek oktatásban, nevelésben. A gyógypedagógiai
ellátás saját forrásból, gyógypedagógus alkalmazásával történik. A BTMN gyermekeket a
kistérségi szakszolgálat utazó pedagógusai, valamint az iskola fejlesztő pedagógusa fejleszti. A
logopédust saját forrásból kell az iskolának megoldania, mert nincs a szakszolgálatnak
szakembere. A magas SNI és BTMN arány miatt folyamatosan szükséges pályázati források
bevonása a tanulási hátrányokkal induló gyermekek oktatási esélyteremtése érdekében.
Az alábbi táblázatból látható, hogy településünkön a hátrányos helyzetű gyermekek aránya a
nappali rendszerű oktatásban az országos átlag kétszerese. A Romániából betelepült szülők
gyermekei vannak a leghátrányosabb helyzetben, sok szülő írni, olvasni nem tud. Az elszigetelt,
tanyán élő gyermekek helyzete is nagyon nehéz.
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Hátrányos helyzetű általános iskolások aránya a nappali oktatásban (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A településen élő általános iskolás korú gyermekek 98,6 %-a a település általános iskolájában veszi
igénybe az ellátást. Az eljáró, bejáró tanulók adatai alapján szelekciós mechanizmus nem fedezhető
fel a településen.
Balástya egyetlen beiratkozási körzettel rendelkezik, mely maga a település. Körzetenként
szelekciós mechanizmus így nem állhat fönn. A HH, illetve HHH gyermekek aránya a körzeten
belül magas, ezért kiemelt figyelmet szentel a HH és HHH gyermekek eredményes integrációját
támogató pályázatoknak. Ezt a gyakorlatot fenn is kívánjuk tartani. Más pályázatoknál,
programoknál is elsőbbséget élveznek a HH HHH gyerekek.
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
Fő
Hiányzó létszám
Nem szaktanítást végző tanító
0
0
Szaktanítást végző tanítók száma
Szaktanítást végző tanárok száma

9
10

0
0

Gyógypedagógusok létszáma

1

0

Gyermekvédelmi felelős

0

0

Iskolaorvos
Iskolapszichológus
Kisegítő személyzet

0
0
6

0
0
0

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Az oktatás személyi feltételei a szakos ellátottság tekintetében biztosítottak. Gyógypedagógus saját
alkalmazásban biztosított. EFOP-3.3.7- pályázatból tudunk művészetterápiás foglalkozást
biztosítani. Iskolapszichológus alkalmazott nincs az iskolában, vállalkozói szerződés keretében
biztosítja az intézmény az ellátást heti egy alkalommal. Gyermekvédelmi felelős nincs
intézményünkben, minden pedagógus tagja a jelzőrendszernek, probléma esetén felveszik a
kapcsolatot a családsegítőnek. A család- és gyermekjóléti szolgálat önkormányzati ellátásban
biztosított a feladat.
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot
eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a nappali oktatásban (TS
Tanév
2301)
Fő
2011/2012
34
2012/2013
23
2013/2014
29
2014/2015
28
2015/2016
26
2016/2017
30
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és
intézményfenntartói, tankerületi adatok

A vizsgált időszakban valamennyi nyolcadik évfolyamos gyermek eredményesen elvégezte a
nyolcadik osztályt, lemorzsolódás nem volt.

20172018.
tanév
HHH
SNI
HH tanulók
Sajátos SNI tanulók
tanulók
tanulók
Tagozat
Hátrányos aránya az Halmozottan
nevelési
aránya az
aránya az
számából
Telephely1
megLétszám Bejáró helyzetűek
osztály
hátrányos
igényű
osztály
osztály
a hhh
nevezése
létszáma létszámához helyzetűek
tanulók létszámához
létszámához
tanulók
viszonyítva
létszáma
létszáma viszonyítva
viszonyítva
száma
1.
évfolyam A
1.a
26
0
2
8%
3
12%
0
0%
0
osztály
2.
évfolyam A
2.a
30
0
4
13%
3
10%
0
0%
0
osztály
3.
évfolyam A
3.a
28
4
7
25%
1
4%
6
21%
3
osztály
4.
évfolyam A
4.a
14
1
5
36%
3
21%
0
0%
0
osztály
4.
évfolyam B
4.b
16
0
4
25%
1
6%
0
0%
0
osztály
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5.
évfolyam A
osztály
6.
évfolyam A
osztály
7.
évfolyam A
osztály
7.
évfolyam B
osztály
8.
évfolyam A
osztály
Összesen:

5.a

24

1

3

13%

1

4%

2

8%

0

6.a

21

2

5

24%

1

5%

3

14%

0

7.a

20

3

3

15%

2

10%

5

25%

1

7.b

19

1

3

16%

1

5%

2

11%

0

8.a

21

2

2

10%

0

0%

3

14%

1

10

219

14

38

17%

16

7%

21

10%

5

Iskolánkban nem működik tagozatos vagy emelt szintű oktatás.
Az SNI tanulók 25 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Kiemelt figyelmet, folyamatos
megsegítést igényelnek annak érdekében, hogy társaikhoz fel tudjanak zárkózni.
Kiemelt figyelmet érdemel a tehetséges gyermek is, ezért projektpedagógia képzésen, tanulás
tanítása tanfolyamon vett részt a testület, valamint a 2014/2015-ös tanévben két tehetséggondozó
mini projektet is megvalósított. A különböző felzárkóztató és fejlesztő, saját szakemberünk által
nem biztosítható szolgáltatások elérése érdekében folyamatos pályázati figyelés és forrásbevonás
szükséges.
4.4.14. számú táblázat –
Kompetenciamérési adatok
ISKOLA NEVE

2012

2013

2014

2015

2016

Országos
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
kompetencia- Iskola
Országos Iskola
Országos Iskola
Országos Iskola
Országos Iskola
Országos
tanulók
tanulók
tanulók
tanulók
tanulók
mérés
átlaga
átlag
átlaga
átlag
átlaga
átlag
átlaga
átlag
átlaga
átlag
átlaga
átlaga
átlaga
átlaga
átlaga
eredménye
Szövegértés
6. évfolyam

1394

1199

1472

1442

1308

1497

1490

1423

1481

1426

1349

1488

1408

1264

1494

8. évfolyam

1550

1434

1567

1544

1505

1555

1508

1341

1557

1459

1383

1567

1607

1536

1568

6. évfolyam

1394

1184

1489

1433

1328

1489

1460

1350

1491

1421

1191

1497

1399

1302

1486

8. évfolyam

1599

1517

1612

1564

1443

1620

1557

1388

1617

1539

1502

1618

1601

1448

1597

Matematika

Forrás: Általános iskola adatai
Az országos mérési adatokból látható, hogy évek óta nincs szignifikáns eltérés az országos
átlaghoz képest. Az iskola átlaga a kompetencia-mérés területén az országoshoz viszonyítva 96 –
100 % között mozog, a HHH gyermekek kompetencia-mérési eredménye az iskola átlag 85 – 100 %-a. Az
általános iskola pályázatot nyújtott be kompetencia-fejlesztő foglalkozások, pályaorientációs
tevékenységek megvalósítására. (EFOP-3.3.7-16) Az iskola fejlesztő foglalkozásokat tartott a HHH
gyermekeknek a 2013/14-es és a 2014/15-s tanévben, ami minimális javulást eredményezett. 2017ben az iskola átlaga kicsit maradt el az országos átlagtól, a HHH gyermekek eredménye az iskolai
átlag alattiak. Továbbra is beavatkozás tervezése szükséges a kompetencia-mérési eredmények
növelése érdekében, pl. a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. Beavatkozás tervezése
szükséges annak érdekében, hogy a HHH gyermekek eredménye érje el az iskolai átlagot –
fejlesztő foglalkozások, kompetencia alapú oktatás kiterjesztése.
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b)

a

közneveléshez

kapcsolódó

kiegészítő

szolgáltatások

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A

település

köznevelési

intézményei

alkalmazásában

áll

gyógypedagógus.

Kistérségi

gyermekesély pályázat valamint a szakszolgálat keretében biztosítottak jelenleg a támogató
szolgáltatások mint logopédia. Az SNI és BTMN gyermekek felzárkóztatása, oktatási
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében szükség lenne alternatív fejlesztési lehetőségek
biztosítására,

melynek

finanszírozásához,

megvalósításához

valamint

eszközfejlesztéshez

pályázati források felkutatása szükséges.
Az iskolavezetés és a pedagógusok tapasztalatai szerint nagyon sok végzős tanuló tanácstalan,
bizonytalan a továbbtanulással kapcsolatban. Ezért pályázati forrásból pályaorientációs
tevékenységet, fejlesztéseket, felvételi előkészítést folytatnak. Ennek fenntartása a jövőben is cél.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belül
A településen egy óvoda és egy általános iskola működik. Az óvodában 4 vegyes csoport található.
A HH/HHH gyermekek aránya egyenletes, szelekciós mechanizmus nem fedezhető fel, ahogyan
az eljáró, bejáró gyermekek mutatói vizsgálatakor sem. Az általános iskolában két évfolyam
kivételével egyetlen osztályokban folyik az oktatás. Emelt szintű vagy tagozatos oktatás nincs az
intézményben. Az eljáró, bejáró gyermekek adatainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a
település általános iskolája nem folytat szegregáló gyakorlatot, valamint szelekciós folyamat sem
indult el a községben.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A településen vizsgálata nem releváns, egyetlen általános iskola és óvoda működik.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A HHH tanulók oktatási eredményessége érdekében a település óvodájában 2009-ben bevezetésre
került az IPR.
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez,
melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális
hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Gyermekek védelembe vétele: településünkön
még
mindig
élnek
gyermekek
olyan
körülmények között, ahol nem biztosított testi,
szellemi
fejlődésük
A
veszélyeztetett
gyermekek száma magas a vizsgált időszakban.

fejlesztési lehetőségek
Életvezetési
tanácsadás
és
tréning,
családalapítás előtt álló fiataloknak és
veszélyeztetett családoknak
Tudatos
családtervezés
szemléletének
kialakítása a fiatalok körében – védőnői
tájékoztatással. Fel kell tárni az emelkedés
tényezőt, valamint a helyi gyermek- és
ifjúságvédelmi szakemberek bevonásával ki
kell dolgozni prevenciós lépéseket, pl.
életvezetési tanácsadás, tudatos családtervezés
célcsoport
bevonása
a
következő
A településen a gyermekek negyede hátrányos A
helyzetű, azaz rendszeres gyermekvédelmi programokba:
életvezetési
tréningek,
kedvezményben részesül. A hátrányos helyzetű motivációs tréningek, egyéb, a munkaerő-piaci
gyermekek családjában gyakori probléma, hogy
kompetenciákat erősítő tréningek.
a szülők nem is akarnak munkát vállalni,
inkább a különböző juttatásokból tengődnek.
Vélhetően ennek egyik oka munkaerő-piaci
próbálkozásaik sikertelensége.
Folyamatosan nyilván kell tartani a jelentkező
A bölcsőde kihasználtsága 100 %-os.
igényeket, tartós helyhiány esetén a bővítés
lehetőségeinek keresése.
Az iskola átlaga a kompetencia-mérés területén Beavatkozás
tervezése
szükséges
a
kompetencia-mérési
eredmények
növelése
az országoshoz viszonyítva 96 – 100 % között
mozog, a HHH gyermekek kompetencia-mérési érdekében, pl. a kompetencia alapú oktatás
kiterjesztése. Beavatkozás tervezése szükséges
eredménye az iskola átlag 85 – 100 %-a.
annak érdekében, hogy a HHH gyermekek
eredménye érje el az iskolai átlagot – fejlesztő
foglalkozások, kompetencia alapú oktatás
kiterjesztése.
Kevés a tehetséggondozó program az A
tehetséggondozás
gyakorlatának
kiépítéséhez
a
helyi
erőforrásokon
túl pályázati
iskolában.
források bevonása is szükséges.
Sok tanuló bizonytalan a továbbtanulással pályaorientációs tevékenység, fejlesztések,
felvételi előkészítés, motiválás
kapcsolatban.
Az intézményben rendkívül magas a HH, HHH Pályázati kiírások folyamatos figyelése a
és SNI gyermekek aránya, fejlesztésük célcsoport oktatási esélyegyenlősége érdekében
– nem hagyományos fejlesztések, lovasterápia,
pályázati forrásból valósul meg.
HRG terápia feltételeinek megteremtése.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:


Az Alaptörvény XV. cikke (1) bekezdése rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak,
vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden
polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében.



Az európai parlament és a tanács 2006/54/ek irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők
közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés
területén történő megvalósításáról



Az Ebtv. tiltja a nemi alapú diszkriminációt.



A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és
Célok 2010-2021. Című 1004/2010. (I.21.) Kormányhatározat alapján a célkitűzés:
o a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a
fizetési és foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a
nők és az egészség figyelembevételével
o a szakmai- magán- és családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása
o a férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentésének támogatása a politikai és
gazdasági döntéshozatalban, valamint a tudomány területén
o az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések
megtétele
o a nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása,
o a nők és a férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve
célkitűzéseinek
megvalósításához
elengedhetetlen
változások
szakmai
megalapozása (képzés, intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés,
nemekre bontott adatgyűjtés)

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. A (3) bekezdés alapján a munka egyenlő értékének
megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a
munkakörülményeket,

a

szükséges

szakképzettséget,

fizikai

vagy

szellemi

erőfeszítést,

tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. 9. § alapján közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő
rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy
csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más,
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. A 8. § védett
tulajdonságként nevezi meg a nemet, a családi állapotot, az anyaságot és terhességet is.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A helyi adatgyűjtés célja, hogy bemutassa, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a
munkanélküliség a nőket és a férfiakat. Ha a munkanélküliek között magasabb a nők száma, akkor
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vizsgálni kell a jelenség okait. Okozati tényező lehet például: a településen található munkahelyek
jellege; bölcsődei, óvodai férőhelyek hiánya, a településen élő munkanélküli nők alacsony iskolai
végzettsége, stb. A probléma azonosítását követően megoldási javaslatot kell tenni, mely elősegíti
a nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét.

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak
Foglalkoztatottak
Munkanélküliek
száma
Férfiak
(TS 0803)

Nők
(TS 0804)

Férfiak

Nők

Férfiak
(TS 0801)

Nők
(TS 0802)

1 256
1 256
1 280
1 276
1 257

1 198
1 203
1 192
1 192
1 178

1155
1168
1208
1210
1212

1098
1122
1126
1130
1137

101
88
72
66
45

100
81
66
62
42

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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Női munkanélküliségi ráta (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A diagramok és a táblázat adatainak vizsgálatakor megállapítható, hogy a nők és férfiak
munkanélküliségi mutatóiban nincs jelentős eltérés. 2012 óta a foglalkoztatási mutatók mind a nők,
mind a férfiak körében javultak. A nők munkavállalási helyzetén érezhetően javított az a tény,
hogy 2011-től bölcsőde is működik településünkön. A térségi adatokat elemezve kimutatható,
hogy 2011 után a női munkanélküliség alacsonyabb lett a férfiakénál. Mutatóink ezen a téren
jobbak, mint az országos vagy a térségi átlag.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nem rendelkezünk adatokkal arról, hogy településünk lakosai közül hány nő vett részt képzési
programokon. Településünkön szakmát adó képzési program nem indult a vizsgált időszakban.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nem rendelkezünk adatokkal az állás nélküli nők iskolai végzettségével kapcsolatban. Az adatok
pótlása szükséges a foglalkoztatást segítő programok, képzések hatékonyabb szervezése
érdekében.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos megkülönböztetésről nem rendelkezünk
adatokkal.

A

nők

munkaerő-piaci

hátrányos

megkülönböztetése

nehezen

vizsgálható

jelenség,

megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem
képviselője alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt
alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek
szűkösségében (üvegplafon-jelenség). A vizsgálat azt kutatja, hogy hány esetben tettek panaszt a
településen hátrányos megkülönböztetés miatt. Javaslatokat az esetek számától és a jelentett esetek
jellegéből következtetve kell tenni a probléma megoldására.
A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok
ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok,
vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3 év alatti
gyermekek
száma a
településen

működő
bölcsödék
száma

97
91
106
87
85
82
72
82
90

0
0
0
1
1
1
1
1
1

bölcsődei férőhelyek
száma
önkormányzati
0
0
0
20
26
26
26
26
26

egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0

működő
családi
napközik
száma

férőhelyek
száma családi
napközikben

férőhelyek
összesen

3
3
4
3
1
1
1
1
1

21
21
28
21
7
7
7
7
7

21
21
28
41
33
33
33
33
33

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
A 3 év alatti gyermekek ellátása településünkön 2008-tól családi napköziben, 2011-től bölcsődében
is lehetséges. A 0-3 éves gyermekek száma a vizsgált időszakban meghaladja a férőhelyek számát.
2011-ben bölcsőde és családi napközi is működött, a férőhelyek kihasználatlansága miatt azonban
önkormányzatunk megszüntette a családi napközis ellátást. A bölcsőde kihasználtsága évről évre
100 %-os, férőhelyhiány miatt nem utasítottak el gyermeket. A 100 %-os kihasználtság miatt a
kereslet és a férőhelyek számának folyamatos vizsgálata szükséges, tartós túligénylés esetén meg
kell teremteni a bővítés lehetőségét.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás
területe
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Év

Védőnők száma
(TS 3201)

0-3 év közötti
gyermekek száma

Átlagos
gyermekszám
védőnőnként

2012

2

85

43

82
72
82
90
87

41
36
41
45
44

2013
2
2014
2
2015
2
2016
2
2017
2
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. Nemcsak a
kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a kismama (gyakorlati és
lelki) segítése is, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő testi és
mentális fejlődésének biztosítását. Mindezeken felül védőnőink rendszeresen nővédelmi
tanácsadást is tartanak.
A családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása már az általános iskolában
megkezdődik, a védőnők rendszeresen tartanak előadásokat a témában. A 18 év feletti nőket az
alábbi

problématerületeken

látja el

tanácsokkal

a védőnő: fogamzásgátlás, meddőség,

menstruációs zavarok, változókori problémák (klimax), vizelettartási zavarok.
Kevesen keresik fel ezt a nővédelmi tanácsadással kapcsolatos szolgáltatást, hirdetésekkel egyéb
tájékoztatással ki kell terjeszteni az igénybe vevők körét.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a 2009. évi LXXII.
törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról és a Büntető törvénykönyv
tartalmazza. A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ezeknek nem a párkapcsolaton belül
megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns
paragrafusai vonatkoznak. Az országos tendencia szerint a zaklatás, szexuális vagy családon belüli
erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számához
képest. Ha az eredmények azt mutatják, hogy az erőszak megjelenik a településen, akkor
javaslatokat kell tenni a nők tájékoztatása, illetve a társadalmi érzékenyítés lehetséges formáira (pl.
felvilágosító programok már az iskolában, a terhesgondozáson; plakátokkal), de a megelőzésre
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tekintettel abban az esetben is szükséges hangsúlyt helyezni a tájékoztatásra, felvilágosító
programokra, ha a nők elleni erőszakra vonatkozóan nem jelenik meg adat.
A családon belüli erőszakkal kapcsolatban nem rendelkezünk pontos adatokkal, a családsegítő
illetve a védőnők tapasztalata azt mutatja, hogy a probléma jelen van településünkön. Az adatok
pótlása szükséges – a rendőrségi riasztások és bírósági eljárások számszerű adatainak
összegyűjtése. Településünkön a családsegítőhöz fordulhatnak a bántalmazott nők. Fejleszteni kell
a bántalmazott nők támogatásának rendszerét.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Pontos adataink nincsenek arról, hogy egy évben hány nő, vagy kisgyermek érintett a témában, de
a családsegítő tapasztalata szerint szükség lenne egy olyan szociális átmeneti otthonra
településünkön, amely alkalmas arra, hogy ha a családon belüli erőszak megjelenik, az anyát és
gyermekét ki tudjuk emelni lakóhelyéről biztonságos körülmények közé. Ennek megoldására
pályázati forrást is kell keresni.
Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben
jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Anyaotthon a Balástyától 25
km-re fekvő Szegeden található. A védőnő tájékoztatása szerint az elmúlt évben egy
krízishelyzetben lévő anyukát helyeztünk el a szegedi anyaotthonban. A szegedi otthon viszont
várólistás, ezért a krízishelyzetben lévő családokat, anyákat jelenleg nem tudjuk biztonságban
elhelyezni. Be kell azonosítani azoknak a körét, akik számára feltétlenül szükséges az ellátási
forma, majd ki kell dolgozni az ellátás rendszerét.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az Alaptörvény XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és férfiak
azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e.
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női
nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési
mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket.
A település képviselőtestületében 2010-től a férfiak aránya 67 %. Kutatások szerint egy csoport
akkor tudja hallatni a hangját, és érvényesíteni érdekeit, ha létszáma eléri a kritikus tömeget. Ez az
arány legalább 30 %. Fontos lenne a képviselő testületben a nők arányát szinten tartani, de inkább
emelni.
Jelenleg civil kezdeményezésként a nők egy csoportja nőszövetség létrehozását tervezi. Az
önkormányzati intézményeknek el kell karolnia ezt a kezdeményezést, támogatni kell a
működését.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémákkal kapcsolatban nem rendelkezünk
adatokkal, felmérésekkel. Adatgyűjtés szükséges a munkaerő-piaci esélyegyenlőség, a nőkkel
szembeni erőszak területén.
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Településünk fontosnak tartja az egészségtudatos életmód folytatásához szükséges feltételek
megteremtését. Ezért pályázati finanszírozással többféle lehetőséget kínál, ezek egy része
kifejezetten a nőket és a gyerekeket célozza: jóga, zumba, torna és néptánc csoport működik. Helyi
szervezésben működik hetente kétszer női torna.

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

fejlesztési lehetőségek

Nem rendelkezünk adatokkal az állás nélküli nők
iskolai
végzettségével
kapcsolatban.
Nem
rendelkezünk adatokkal arról, hogy településünk
lakosai közül hány ember vett részt felnőttképzési
programokon.




A foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos
megkülönböztetésről nem rendelkezünk adatokkal.



helyi adatgyűjtés, adatbázis építés
Az adatok pótlása szükséges a
foglalkoztatást segítő programok, képzések
hatékonyabb szervezése érdekében –
kapcsolatfelvétel munkaügyi központtal,
helyi adatgyűjtés
helyi adatgyűjtés

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban nem Meg kell teremteni a bántalmazott nők
rendelkezünk adatokkal.
támogatásának rendszerét Az adatok pótlása
szükséges – a rendőrségi riasztások és bírósági
eljárások számszerű adatainak összegyűjtése.
Célirányzott támogatás felhívás, hogy tegyenek a
nők az őket ért erőszak ellen. Akár saját forrásból
átmeneti otthon létrehozása krízishelyzetben lévő
nők számára.
Kevesen keresik fel a nővédelmi tanácsadással A nővédelmi tanácsadás népszerűsítése már az
kapcsolatos szolgáltatást.
iskolában
is,
kiemelten
foglalkozni
a
családtervezéssel.
A krízishelyzetben lévő családokat, anyákat jelenleg Ki kell dolgozni az ellátás rendszerét, pl. más
települések jó gyakorlatainak átvételével.
nem tudjuk biztonságban elhelyezni.
A település képviselőtestületében 2010-től a férfiak Ösztönözni kell a településen élő nőket a politikai,
társadalmi szerepvállalásra.
aránya felülreprezentált, 67 %.
A településen nincs a nők érdekvédelmét képviselő Helyi nőszövetség létrehozása.
szervezet.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az öregedés nem köthető egy bizonyos életkorhoz, sem a nyugdíjba vonuláshoz, az öregedés
egy folyamat. Társadalmunkban egyre inkább teret nyer az aktív öregedés fogalma, az igény arra,
hogy a nyugdíjba vonulás után egyensúlyt tartsanak fenn egészségi állapotuk, társadalmi
részvételük és biztonságuk, valamint az öregedés között.
Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A demográfiai adatokat elemezve látható, hogy egyre több olyan háztartás van, amelyben idősek
élnek. Balástyán a hatvan év felettiek aránya meghaladja az országos átlagot. Ügyelnünk kell arra,
hogy ennek a népes csoportnak biztosítsunk programokat, színtereket, lehetőséget testi és mentális
egészségük megőrzéséhez.
Minél idősebb egy személy, annál valószínűbb, hogy egyszemélyes háztartást tart fenn, mivel
megfigyelhető az a tendencia, hogy a megözvegyült emberek nem szívesen költöznek
gyermekeikhez, unokáikhoz, inkább megpróbálnak önállóan élni.
A Dél-Alföld korfája

Forrás: KSH
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Az országos, régiós és térségi adatok mind együtt mozognak, az ország lakossága öregszik. Az
idősekre jellemző a takarékoskodás, nem halmoznak föl közüzemi hátralékot, anyagi forrásaikat
úgy osztják be, hogy előbb kifizetki számláikat, majd a fennmaradó összeget fordítják a
kiadásaikra, fogyasztásra. Mivel anyagi helyzetükön nem tudnak változtatni, jellemző a spórolás, a
tartalékolás váratlan helyzetekre.
Problémáik sokszor inkább abból adódnak, hogy egyszemélyes háztartásban élnek, izoláltan,
kirekesztődve, nem részesülnek családi gondoskodásban. Ez hosszú távon kihat fizikai és mentális
egészségi állapotukra is. Folyamatosan szükséges a pályázati lehetőségek figyelni, hogy az idősek
igényeihez igazodva tudjunk helyben lehetőségeket kínálni szabad idejük tartalmas eltöltéséhez,
az izoláció megelőzéséhez.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő
járandóságban részesülő
férfiak száma (TS 5201)
nők száma (TS 5301)
2012
440
618
1 058
2013
437
598
1 035
2014
417
550
967
2015
405
539
944
2016
388
525
913
2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az önkormányzat rendelkezik ugyan adatokkal a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők
számáról, a nyugdíjas korban lévő emberek számáról azonban nem, így a táblázatból nem
állapítható meg, hogy vannak-e a településen ellátatlan időskorúak. A korcsoportos táblázatból
következtethetünk csak arra, hogy hány nyugdíjas korú lakos él településünkön (2016-ban 923 fő).
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
201
169
138
128
87
0

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
41
38
39
39
30
24

Tartós
munkanélküliek
száma

%
20%
22%
28%
30%
34%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Fő
66
62
32
31
21
0

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

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
A 6.2.3 táblázat (2012-2016 között vizsgálja a regisztrált munkanélküliek számát) alapján
megállapítható, hogy az 56 év feletti korosztályon belül a regisztrált munkanélküliek aránya évről
évre jelentősen növekszik, az összes munkanélküli negyede, inkább harmada ebből a korosztályból
kerül ki. A regisztrált munkanélküliek körében a vizsgált időszakban drasztikusan növekszik az 55
év feletti munkanélküliek aránya: 2014-2016 között a növekedés mértéke 25 %. A tartósan
munkanélküliek aránya 2016-ban a célcsoporton belül 60 %. Ők már nehezen vonhatók be
átképzésbe, sokuk egészségi problémákkal is küszködik, nehezen változatnak. Beavatkozás
szükséges: az egész életen át tanulás programját időben népszerűsíteni kell, hogy a következő
korosztály már felkészült legyen.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Nem áll rendelkezésre teljes körű szolgáltatáslista. A településen nem működnek a tevékeny
időskort támogató programok – fel kell mérni az igényeket, majd meg kell teremteni a
lehetőségeket a helyi humánerőforrás, valamint pályázati források bevonásával.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
Regisztrált
regisztrált
Tartós
55 év feletti tartós
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
Év
száma
száma
száma
száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
Fő
%
Fő
Fő
%
201
41
20%
66
n.a.
#ÉRTÉK!
2012
169
38
22%
62
n.a.
#ÉRTÉK!
2013
138
39
28%
32
n.a.
#ÉRTÉK!
2014
75

2015
2016
2017

128
39
87
30
0
24
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

30%
34%
#ZÉRÓOSZTÓ!

31
21
0

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

A települést tekintve a tartósan munkanélküliek száma a vizsgált időszakban - arányaiban –
növekszik. (2016-ban a regisztrált munkanélküliek 34 %-a az 55 éven felüliek köréből került ki.)
Beavatkozás tervezése szükséges az idősek munkahely-megtartó kompetenciáinak erősítése
érdekében:


munkaerő-piaci programok



felnőttképzés

az önkormányzat kapacitásának növelése pl. Szociális Szövetkezet létrehozásával.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Időseink ellátását a két fő háziorvos végzi. Szakellátásuk a 7 km-re fekvő Kisteleken illetve a 25
km-re lévő Szegeden biztosított. Szociális szolgáltatást helyben az Integrált Szociális Intézmény
nyújt, nappali szociális alapszolgáltatás keretein belül.
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali
ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)
Fő
684
641
639
641
636
0

Nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma (TS 5101)
Fő
19
19
19
19
19
19

%
2,78%
2,96%
2,97%
2,96%
2,99%
#ZÉRÓOSZTÓ!
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Településünk a
TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00002 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- Idősek nappali ellátását szolgáló épület felújítása – támogatás összege 15 millió forintot nyert, a
beruházás elkészült az idősek nagy örömére. Az ellátást a 64 év fölöttiek 3 %-a veszi igénybe. A
területen férőhelyhiány mutatkozik, pályázati források bevonásával fejlesztés, bővítés szükséges.
Időskorúak otthonainak kihasználtsága (%)

Forrás: TeIR térségi szociális adatok
A fenti táblázatból látható, hogy mind a megye mind a járás bentlakásos intézményei 100 %-os
kihasználtsággal működnek. A népesség elöregedése településünkön is érezhető, egyre súlyosabb
problémát okoz az idősek ellátása.
Településünkön a tanyasi idős korúak ellátását a tanyagondnoki szolgálat biztosítja. A szolgálatot
igénybe vevők 90 %-a egyedül álló és gondozásra szorul, de a tanyagondnoki szolgálat ezeket a
feladatokat nem tudja felvállalni. A távol lévő családtagok sok esetben nem tudnak gondoskodni
hozzátartozóik ellátásról. Sok esetben – az egészségügyi ellátórendszer hiányosságai miatt – úgy
kerülnek haza idős, beteg, saját magukat ellátni képtelen, egyedülálló lakosok, hogy nincs, aki
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gondoskodna róluk, aki ellátásukat tudná biztosítani. Beavatkozás szükséges pályázati források
felkutatására bentlakásos intézmény létrehozásához, fenntartásához.
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

9
6
7
9
8

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak járadéka azoknak az idős személyeknek a részére biztosít ellátást, akik a
nyugdíjkorhatáruk betöltése után a szükséges szolgálati idő (résznyugdíjhoz: legalább 15 év, teljes
nyugdíjhoz: legalább 20 év) hiányában saját jogú nyugellátásra nem jogosultak és jövedelemmel
egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben rendelkeznek.
Az időskorúak járadékát a járási hivatal állapíthatja meg.
A településen a 64 év feletti lakosság köréhez viszonyítva az idősek 2 %-a részesül időskorúak
járadékéban.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozólag, hogy az idősek milyen arányban veszik igénybe
a kulturális és egyéb közösségi szolgáltatásokat.
c) idősek informatikai jártassága
Nem rendelkezünk adatokkal. Kérdőív segítségével fel kell térképezni az idősek informatikai
jártasságát, egyben fel kell mérni az igényeket és programokat szervezni az számítógép-és internet
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használat elsajátítására. Településünkön digitális kompetencia-fejlesztő program működött, 15 fő
nyugdíjas korú részvevővel, köztük a tanyasi lakosok száma alacsony volt.
2017-ben nyújtottuk be az EFOP-3.7.3-16 pályázatot, melynek keretein belül külön programokat
terveztünk az időseknek.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Településünk a következő programokat biztosítja az idősek számára: nyugdíjasklub, idősek
világnapi rendezvény, anyák napi ünnepség, nyugdíjas farsang, Tátika énekkar. Egy-egy
nyugdíjasokat célzó rendezvény esetén (pl. Idősek Világnapja) a tanyagondnoki szolgálat
beszállítja a tanyavilágból az időseket.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

56 év feletti korosztályon belül a regisztrált Beavatkozás tervezése szükséges az idősek
munkanélküliek aránya évről évre jelentősen munkahely-megtartó
kompetenciáinak
növekszik.
A
tartósan
munkanélküliek erősítése érdekében:
számáról nem rendelkezünk adatokkal az 55 év
 munkaerő-piaci programok
feletti csoport körében.
 felnőttképzés
 az
önkormányzat
kapacitásának
növelése pl. Szociális Szövetkezet
létrehozásával
Nem
rendelkezünk
adatokkal
arra Kérdőíves felmérés bonyolítása szükséges
vonatkozólag, hogy az idősek milyen arányban önkéntesek, valamint a helyi nyugdíjasklub
veszik igénybe a kulturális és egyéb közösségi bevonásával. Egyben fel kell mérni az
szolgáltatásokat.
igényeket is.
A településen nem működnek a tevékeny Fel kell mérni az igényeket, majd meg kell
időskort támogató programok.
teremteni
a
lehetőségeket
a
helyi
humánerőforrás, valamint pályázati források
bevonásával,
pl.
digitális
kompetenciák
fejlesztése a helyi könyvtárban.
A nappali ellátást a 64 év fölöttiek 3 %-a veszi Pályázati források bevonásával a férőhelyek
igénybe. A területen férőhelyhiány mutatkozik. bővítése.
A tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevők Pályázati források felkutatására bentlakásos
90%-a egyedülálló nyugdíjas, rossz egészségi intézmény létrehozásához, fenntartásához
állapotban.
Nem rendelkezünk adatokkal az
informatikai jártasságáról.

idősek Kérdőíves felmérés bonyolítása önkéntesek
bevonásával. Digitális kompetencia-fejlesztés.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely
számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi szerepvállalását.
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

107
107
97
92
82

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Nők (TS 6301)
132
129
129
125
118

Összesen
239
236
226
217
200
0

Településünkön 2016-ban 200 fő ( az állandó népesség 5,6 %-a) részesült megváltozott
munkaképességű személyek szociális ellátásaiban, az ellátottak 10 %-a nappali ellátást nyújtó
intézményi ellátást vett igénybe. A családsegítő feltérképezte a 25 km-en belül található,
fogyatékos személyek ellátását biztosító intézményeket, a lehetőségeket közvetíti a célcsoport felé.
Tudni kell azonban, hogy a megyei intézmények túlterheltek, szinte 100%-os kihasználtsággal
működnek, így a várólisták hosszúak, az egészségügyi ellátórendszer pedig hiányos.
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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
20
n.a.
2013
18
n.a.
2014
19
n.a.
2015
19
n.a.
2016
19
n.a.
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi
adatszolgáltatók segítségével

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

A településen nincs fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény. A szociális
ügyintézés kapcsán tudomásunk van arról, hogy más településen részesülnek ellátásban balástyai
lakosok. Hasonló a helyzet a bentlakásos intézményeket tekintetében is. Esetenként még 25 km-en
belül sem érhető el nappali ellátást biztosító intézmény, hónapokat kell várni egy megüresedő
helyre. A családok számára ez nagy teher.
A településen a következő szolgáltatások ellátatlanok:


közösségi ellátás szenvedélybetegek részére



közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére



nappali ellátás.

A település méretéből adódóan nem célszerű a szolgáltatásbővítés, ugyanakkor településünkön
sok a szenvedélybeteg (a gyermekek veszélyeztetettségének sokszor a szülő szenvedélybetegsége
az oka), közösségi ellátásukat biztosító csoport helyi indítása indokolt, melyhez pályázati forrást
célszerű keresni.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában
védett foglalkoztatásra jogosult.
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A fogyatékkal élők foglalkoztatottságáról nem rendelkezünk teljes körűen adatokkal. Az
önkormányzat 3 fő fogyatékkal élő munkavállalót alkalmaz. Javasolt folyamatosan felkutatni a
fogyatékos munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket, fogyatékosügyi mentor, tanácsadó
foglalkoztatásával a fogyatékos személyek munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt
önkormányzati szakember ez irányú képzése, állami és civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet
és a Munkaesély Szövetség bevonása.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem rendelkezünk adatokkal a témában. Önkormányzatunk nem alkalmaz hátrányos
megkülönböztetést munkavállalóival szemben.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A településen a következő szolgáltatások ellátottak önkormányzati fenntartásban: tanyagondnoki
szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátásáról nem rendelkezünk adatokkal.
Lehetséges, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a számára
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
2017 óta az önkormányzati, oktatási, közművelődési és szociális intézmények teljes körűen
akadálymentesítettek.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A település egészségügyi intézményei, úgy mint gyógyszertár, védőnői tanácsadó, orvosi rendelők
részben akadálymentesítettek: rámpa, vakvezetősáv, mozgáskorlátozottak részére mosdó,
indukciós hurok, tapintható információ található. A kulturális intézmények közül a könyvtár
akadálymentesített (a jelnyelvi segítségnyújtás és a hangos tájékoztatás kivételével). A köztéri
sportpark akadálymenetesen megközelíthető, egyes terek mozgásukban akadályozottak részére is
használhatók.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A nem önkormányzati foglalkoztatók estében nem rendelkezünk adatokkal az akadálymentesítés
területén.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
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A közterületek akadálymentesítése csak csekély százalékban megoldott, a Polgármesteri Hivatal
előtti részen található vakvezető sáv. A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása
érdekében kiemelten fontos pályázati források bevonása a közterületek akadálymentesítésére.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Községünk nem rendelkezik ilyen intézményekkel, ezen intézmények Csongrád megyében
találhatók. Speciális közlekedési megoldásokkal sem rendelkezünk.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Önkormányzatunk alkalmaz fogyatékkal élő munkavállalókat.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A településen nincs fogyatékos személyek
nappali ellátását biztosító intézmény. A
megyében viszont részesülnek ellátásban
balástyai lakosok. A településen a következő
szolgáltatások ellátatlanok: közösségi ellátás
szenvedélybetegek részére, közösségi ellátás
pszichiátriai betegek részére, nappali ellátás.
A fogyatékkal élők foglalkoztatottságáról nem
rendelkezünk teljes körűen adatokkal, az
adatok pótlása szükséges az esélyteremtő
lépések, tevékenységek tervezéséhez.

Településünkön sok a szenvedélybeteg,
közösségi ellátásukat biztosító csoport helyi
indítása indokolt, melyhez pályázati forrást
célszerű keresni.

Javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos
munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket,
fogyatékosügyi
mentor,
tanácsadó
foglalkoztatásával a fogyatékos személyek
munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt
önkormányzati szakember ez irányú képzése,
állami és civil munkaerő-piaci szolgáltató
szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása.
A közterületek akadálymentesítése csak csekély A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
biztosítása
érdekében
kiemelten
fontos
százalékban megoldott.
pályázati források bevonása a közterületek
akadálymentesítésére.
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A Magyar Vaisnava Hindu Egyesület rendszeresen támogat mélyszegénységben élő családokat
ruhaneművel, egyéb eszközökkel, valamint rendszeres ételosztással. Tevékenységük túlmutat a
település határain.
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi szervezete összefogja a település mozgáskorlátozottait,
felvilágosítást ad az őket illető szolgáltatásokról, segíti a célcsoportot ezek elérésében.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Nemzetiségi önkormányzat nem található településünkön. Az egyházzal való kapcsolat
zökkenőmentes, vannak közös rendezvényeink.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A szociális szolgáltatások egy része kistérségi fenntartásban működik pl. jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Településünkön nem működik nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az idősek klubja rendszeresen gyűjti településünkön a feleslegessé vált ruhaneműket, majd
megszervezi eljuttatásukat a rászoruló családoknak. A Balástyáért Közalapítvány minden évben
karácsonyi kézműves délutánt szervez a hátrányos helyzetű gyermekeknek.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Szervezetten és rendszeresen nem működik.

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
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A helyi esélyegyenlőségi program készítésébe bevontuk az esélyegyenlőségi célcsoportok
képviselőit. Az időseket az Őszi Alkony nyugdíjasklub képviselte, a fogyatékkal élőket a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi szervezete. Bevontuk a Balástyáért Közalapítvány
képviselőit, a helyi óvoda vezetőjét, az iskola igazgatóhelyettesét, a könyvtár vezetőjét, az
élelmezésvezetőt, valamint az önkormányzat szakterületi szakértőit, a háziorvosokat, a védőnőket,
a családsegítőt. A program összeállításában részt vett a település polgármestere és jegyzője.
c) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A helyi esélyegyenlőségi programot - elfogadását követően - közzétesszük a település honlapján,
valamint felhívjuk a lakosság és a civil szervezetek képviselőit, hogy véleményezzék azt. A
beérkező véleményeket, javaslatokat a település képviselő-testülete jóváhagyása után beépítjük a
programba. A program felülvizsgálata kétévenként esedékes, illetve új körülmények fennállása
esetén a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
A település iskolai végzettsége az országos
átlag alatti
Magas az iskolaelhagyók aránya
Közművesítés a tanyavilágban

Romák
Egészséges életmód népszerűsítése
és/vagy
mélyszegényFenntarthatóság program
ségben élők

Gyermekek

Nők

Idősek

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Képzési programok
Tanulásra ösztönző, motivációt segítő,
szemléletformáló program
Közművesítés program – szilárd burkolatú
utak, ivóvíz területén
Egészségfejlesztési, szűrési,
sportprogramok

A fenntartható életmódot népszerűsítő
programok, felkészítés a klímaváltozás
okozta problémák kezeléséra, megváltozott
életkörülményekre
Kevés bérlakás
Bérlakás kialakítása
Közművelődési program
Ifjúság közösséggé fejlesztése, település
megtartóerejének növelése programokkal
Magas a veszélyeztettet gyermekek száma, Támogató rendszer kiépítése
aránya
Oktatási eredményességüket biztosító
A HH/HHH gyermekek aránya magas
fejlesztések az általános iskolában
Oktatási eredményesség javítása
Kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése,
pályaorientáció
Óvodai, bölcsődei férőhelyek maximális
kihasználtsága
Férőhelyek menedzselése
Kevés a tehetségfejlesztés a településen
Tehetségfejlesztő programok
Az SNI gyermekek aránya magas
Fejlesztő programok, prevenció
A munkanélküli nők képzettségi mutatói Képzési programok nőknek
nem ismertek
Nincs adat az esetleges hátrányos Hátrányos megkülönböztetés feltárása,
megkülönböztetésről
beavatkozás
Nincs adat a családon belüli erőszakról
Családon beüli erőszak feltárása,
beavatkozás
Nem
megoldott
az
átmenetileg A krízishelyzetben élők elhelyezésének
krízishelyzetben lévők elhelyezése
megoldása
A nők alulreprezentáltak a közéletben
A nők szerepének erősítése a közéletben
Nincs nőszövetség
A nőszövetség létrehozásának támogatása
Adathiány az idősek ellátásáról,
Felmérések, adatelemzés, beavatkozások
közművelődési lehetőségeiről informatikai
tervezése
jártasságukról
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Fogyatékkal
élők

Nappali ellátásban férőhelyhiány
Bentlakásos intézmény iránti igény
A munkanélküliek aránya a települési átlag
fölötti az idősek körében
Nem működik tevékeny időskort támogató
program
Nincs közösségi ellátás szenvedélybetegek
részére
Fogyatékkal élők nappali ellátása nem
megoldott
Fogyatékkal élőkkel kapcsolatban adathiány
(ellátásról, munkaerő-piaci esélyekről)
A település középületei, közterületei csak
részben akadálymentesítettek
Fogyatékkal élők foglalkoztatási helyzete
nem ismert

Férőhelyek bővítése
Intézmény kialakítása
Az idősek munkaerő-piaci kompetenciáinak
emelése, foglalkoztatásuk ösztönzése
Program kialakítása
Ellátás biztosítása
Támogató szolgálat kiépítése
Adatok pótlása, elemzése, fejlesztési
lehetőségek kitűzése
Akadálymentesítés tervezése, pályázati
források
Fogyatékkal élők foglalkoztatásának
támogatása

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek

Idősek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Önkormányzati
dolgozók,
közfoglalkoztatottak, önkéntesek, település Civil szervezetek, érdekvédelmi szervezetek
szociális területen dolgozó szakemberei, Felelős: polgármester, jegyző
pályázatíró
Önkormányzati
dolgozók,
védőnők,
pedagógusok, támogató szakemberek,
pályázatíró
Önkormányzat szociális területen dolgozó
munkavállalói, önkéntesek, tanyagondnoki
szolgálat, pályázatíró

Civil szervezetek, szakszolgálatok,
fenntartó
Felelős: polgármester, jegyző

Civil szervezet, érdekvédelmi képviseletek
Felelős: Polgármester, jegyző

Nők

Önkormányzat
dolgozói,
önkéntesek, Civil szerezetek NANE
közfoglalkoztatottak, pályázatíró
Felelős: Polgármester, jegyző

Fogyatékkal
élők

Önkormányzat
pályázatíró

dolgozói,

Egyházi

önkéntesek, Helyi vállalkozók, érdekképviseleti szervezetek,
ellátást nyújtó intézmények

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége biztosított, ahol bátran
felvállalják származásukat, a különböző oktatási, egészségügyi, kulturális szolgáltatásokhoz
egyenlő eséllyel férnek hozzá. A roma és nem roma munkanélküliségi arányok nem térnek el
egymástól. A roma emberek hátrányos megkülönböztetésben nem részesülnek.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők foglalkoztatási szintje megemelkedjen, hogy
biztosítsunk számukra megfelelő egészségügyi és kulturális szolgáltatásokat. A
mélyszegénységben élő gyermekek tanuljanak tovább, jussanak versenyképes szakmához. A
szociális juttatásokhoz való hozzáférés biztosított legyen valamennyi család, ember számára.
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Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szociális biztonságának megteremtését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek értékeire. Biztosítjuk a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Lehetőséget és segítséget nyújtunk az érdekképviseletre.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúsághoz fűződő jogok elismerését, a nők
elleni erőszak elutasítását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítésére, az
akadálymentesség biztosítására, életminőségük növelésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

A munkanélküliség arányának csökkentése a tartósan munkanélküliek
körében

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya 21 %-a
munkanélküliek körében, 2017-ben.

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A tartós munkanélküliség megszüntetése településünkön
Egy éves cél: A tartósan munkanélküliek körének beazonosítása,
kompetenciáik feltérképezése, sajátos jellemzőik, mentális állapotuk
felmérése
Három éves cél: A kör bevonása a munkanélküliség csökkentését szolgáló
egyéb programokba – mentális támogatási rendszer kiépítése, programok
működtetése, a tartósan munkanélküliek aránya a regisztrált
munkanélküliek körében nem haladja meg a 15 %-ot.
Öt éves cél: Támogató rendszer zökkenőmentes működtetése, tartósan
munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliek körében nem
haladja meg a 10 %-ot.
 A
munkanélküliség
csökkentése
érdekében
végzett
tevékenységekbe, programokba a tartósan munkanélküliek
fokozott bevonása
 életvezetési tanácsadás, egyéb mentális támogató programok

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester

Partnerek

Munkaügyi Központ, mentálhigiénés szakember

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

2019.12.31- a kör beazonosítása, adatbázisba való felvétel
2021.12.31 – felnőttképzéssel kapcsolatos programok , támogató rendszer
Határidő(k)
kialakítása – jelenléti ívek, fotó;
pontokba szedve
2023.12.31 – támogatórendszer jó gyakorlattá válik, a tartósan
munkanélküliek mindegyike részesült valamilyen tevékenységben
2019. 12.31. A tartósan munkanélküliek köre ismert, kompetenciáik
feltérképezése megtörtént – adatbázis a www.balastya.hu honlapon
Eredményességi
2021.12.31 A kör bevonása a munkanélküliség csökkentését szolgáló
mutatók és annak egyéb programokba – mentális támogatási rendszer kiépítése, programok
dokumentáltsága,
működtetése, a tartósan munkanélküliek aránya a regisztrált
forrása
munkanélküliek körében nem haladja meg a 15 %-ot.
(rövid, közép és 2023.12.31 Támogató rendszer zökkenőmentesen működik, tartósan
hosszútávon),
munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliek körében nem
valamint
haladja meg a 10 %-ot.
fenntarthatósága
Fenntarthatóság:
a
felmérések
önkormányzati
erőforrásokból
megoldhatók, a képzésekhez folyamatos pályázati források bevonása
szükséges
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Kockázatok
A tartósan munkanélküliek kiábrándultak, nem vesznek részt a
és
csökkentésük
programokban – mentálhigiénés szakember bevonása, egyéni esetkezelés
eszközei
Felméréshez – közfoglalkoztatottak, adatbázis létrehozás, informatikus –
Szükséges
költséget nem igényel
erőforrások
Felnőttképzési programok, támogató szakemberek – pályázati források,
Munkaügyi Központ

Intézkedés címe:

A pályakezdők munkába állásának támogatása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A munkanélküliség a pályakezdők körében 4 % körül mozog.

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A munkanélküliség csökkentése a pályakezdő fiatalok körében,
munkához juttatásuk, a település megtartó erejének növelése érdekében
Egy éves cél: A munkanélküli pályakezdők körének beazonosítása,
kompetenciáik feltérképezése, vállalkozóvá válásuk segítése.
Három éves cél: Ismerjük a pályakezdő munkanélküliek körét,
célkitűzéseit, pályaorientációs elképzeléseit. A fiatalok körében a munka
világába való átvezető programok működnek.
Öt éves cél: A pályakezdő fiatalok körében a munkanélküliség 1 % kérdőíves felmérés beazonosítás érdekében, kompetenciák,
pályaorientációs célok feltérképezése
 a fiatalok munkába állását támogató pályázatok, egyéb
támogatások feltérképezése, az információ eljuttatása a
célcsoporthoz
 a fiatalok vállalkozóvá válása program megismertetése a
célcsoporttal
 hiányszakmák feltérképezése
 pályaorientációs tevékenységek

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester

Partnerek

Munkaügyi Központ, Civil szervezetek

2019.12.31- adatbázis létrehozása, támogatóprogramok feltérképezése
2021.12.31 – támogató programok működtetése
2023.12.31 – támogató programok rendszerszerű működtetése
Eredményességi
2019. 12.31. – ismerjük a munkanélküli fiatalok körét; a fiatalok munkába
mutatók és annak állását támogató programok gyűjteménye elérhető a település honlapján
dokumentáltsága,
2021.12.31 – Legalább három támogatóprogram elérhető helyben a
forrása
fiatalok számára
(rövid, közép és 2023.12.31 A programok rendszerszerű működése, a munkanélküliek
hosszútávon),
aránya a 18-29 évesek körében 1%.
valamint
Fenntarthatóság: a felmérések és adatbázis építés önkormányzati
fenntarthatósága
erőforrások bevonásával, Programok biztosítása pályázati forrásokból.
Határidő(k)
pontokba szedve
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Kockázatok
A fiatalok körében egyre inkább elterjed az önálló életvitel
és
csökkentésük
megkezdésének kitolódása – a munkába állás népszerűsítése
eszközei
Felméréshez – közfoglalkoztatottak, adatbázis létrehozás, informatikus –
Szükséges
költséget nem igényel
erőforrások
Programokhoz pályázati források, Foglalkoztatási Központ

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A településen élők iskolai végzettségének feltérképezése, a nyolc
általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körének
növelése
Nem rendelkezünk adatokkal a településen élők iskolai végzettségéről,
a 2011. évi népszámlálási adatok alapján a lakosság 5 %-a általános
iskolai végzettséggel vagy azzal sem rendelkezik.
A településen élők iskolai végzettségének ismerete, az iskolázottsági
arányok feleljenek meg az országos átlagnak.
Egy éves cél: a nyolc általános végzettséggel rendelkezők körének
beazonosítása, felnőttképzési programokba való bevonása
Három éves cél: a nyolc általános végzettséggel nem rendelkezők
felnőttképzési programokba való bevonása
Öt éves cél: a településen élők körében 10 %-kal nő a nyolc általánosnál
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya.
 kérdőíves módszerrel a nyolc általános vagy alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezők körének beazonosítása
 felnőttképzési programokba való bevonás
 érettségi megszerzésének támogatása

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester

Partnerek

Közművelődési intézmények, felnőttképzési intézmények

2019.12.31-a nyolc általános vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezők körének beazonosítása
Határidő(k)
2021.12.31 – , legalább 1 felnőttképzési program lezajlott
pontokba szedve
2023.12.31 – A településen élők körében 10 %-kal magasabb a nyolc
általánosnál
2019.12.31. a nyolc általános vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezők körének beazonosítása megtörtént
Eredményességi
2021.12.31, felnőttképzési programok feltérképezése és közzé tétele
mutatók és annak megtörtént a település vonzáskörzetében
dokumentáltsága,
2023.12.31 A lakosok iskolai végzettségét növelő képzésekbe
forrása
rendszerszerűen vonjuk be a célcsoportot, a településen élők körében 10
(rövid, közép és %-kal magasabb a nyolc általánosnál magasabb iskolai végzettséggel
hosszútávon),
rendelkezők aránya, mint 2011-ben.
valamint
Fenntarthatóság: az érettségit adó képzésben való továbbtanulás erősítése
fenntarthatósága
az általános iskolában – a településen élők körében a nyolc általánosnál
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya tartósan eléri az
országos átlagot.
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Kockázatok
A beazonosítás nem lesz teljes körű – az élethosszig tartó tanulás
és
csökkentésük
fontosságának propagálása
eszközei
Szükséges
erőforrások

Felméréshez, képzési programok feltérképezéséhez közfoglalkoztatottak,
Képzési programok helyi működtetéséhez pályázati forrás

Intézkedés címe:

A regisztrált munkanélküliek juttatásainak feltérképezése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A regisztrált munkanélküliek száma csökken ugyan, de 2016-ban csak
16%-uk jutott ellátáshoz. 73 fő nem részesült rendszeres ellátásban.
A regisztrált munkanélküliek körében valamennyi támogatásra jogosult
ember részesül is ellátásban
Egy éves cél: a jelentős eltérés okainak feltárása
Három éves cél: A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
részesülnek valamilyen ellátásban, ha jogosultak
Öt éves cél: A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők részesülnek
valamilyen ellátásban, ha jogosultak
a regisztrált munkanélkülieknek járó juttatások, jogosultság és elérésnek
módozata közzététele
a célcsoport körülményeinek feltárása, azon emberek ellátáshoz juttatása,
akik jogosultak

Résztvevők és
felelős

Résztvevők –önkormányzati dolgozók, Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

munkaügyi központ,

2019.12.31- ismerjük a jelentős eltérés okait
2021.12.31 – A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők részesülnek
Határidő(k)
valamilyen ellátásban, ha jogosultak
pontokba szedve
2023.12.31 – A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők részesülnek
valamilyen ellátásban, ha jogosultak
2019.12.31. Ismerjük a regisztrált munkanélküliek körülményeit, ellátásra
való jogosultságukat vagy nem jogosultságukat
Eredményességi
2021.12.31 – akik jogosultak ellátásra, azok támogatáshoz juttatása, a nem
mutatók és annak
jogosultak pl. közmunka programba vonása – önkormányzati
dokumentáltsága,
nyilvántartás
forrása
2023.12.31 - akik jogosultak ellátásra azok támogatáshoz juttatása, a nem
(rövid, közép és
jogosultak pl. közmunka programba vonása – önkormányzati
hosszútávon),
nyilvántartás
valamint
Fenntarthatóság: Önkormányzat egyéb kiadásainak csökkentéséve (pl.
fenntarthatósága
megújuló energiaforrások használta épületeiben) növelhető a szociális
juttatásokra fordítható keret
Forráshiány miatt a segélyre nem jogosultakat nem tudjuk támogatáshoz
Kockázatok
juttatni, az önkormányzat is finanszírozási gondokkal küszködik – az
és
csökkentésük
önkormányzat egyéb, nem személyi jellegű kiadásainak csökkentése pl.
eszközei
épületei megújuló energiaforrások való felszerelésével
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Felméréshez – önkormányzati dolgozók, támogatásokhoz állami és
önkormányzati források

Szükséges
erőforrások

Intézkedés címe:

Lakásprogram

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Lakhatási körülmények nem ismertek – nem tudjuk hányan élnek
elégtelen lakhatási körülmények között. Szociális bérlakásokkal nem
rendelkezik településünk, a bérlakás kevés.
A településen élők szociális szempontból megfelelő körülmények között
élnek
Egy éves cél: A településen élők lakhatási körülményei feltérképezése
megkezdődik
Három éves cél: Ismerjük a településen élők lakhatási körülményeit 50 %ban. Az önkormányzat benyújtott legalább egy pályázatot bérlakás
kialakítására.
Öt éves cél: Ismerjük a településen élők lakhatási körülményeit 70 %-ban
Az önkormányzat benyújtott legalább egy pályázatot szociális bérlakás
kialakítására. Tanya felújítási program pályázati forrásból - tanyaprogram
 Lakáskörülmények felmérése szempontrendszerének összeállítása,
kérdőíves felmérés önkéntesek bevonásával
 fel kell mérni a bérlakások és szociális bérlakások iránti igényt
 Önkormányzati bérlakások kialakítása, pályázatai források
bevonásával
 pályázati programok elnyerésével, önkormányzati források
bevonásával ki kell alakítani szociális bérlakásokat
 a családok bevonása a tanyaprogramba, passzív tanyák kialakítása

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, építésügyi előadó, önkéntesek Felelős:
polgármester, jegyző

Partnerek

Pályázatkezelő, civil szervezetek, önkéntesek

2019.12.31- A településen élők lakhatási körülményei feltérképezése
megkezdődik – kérdőívek, tanulmányok
Határidő(k)
2021.12.31 – Ismerjük a településen élők lakhatási körülményeit. Az
pontokba szedve
önkormányzat benyújtott legalább egy pályázatot bérlakás kialakítására
2023.12.31 – Az önkormányzat benyújtott legalább egy pályázatot
szociális bérlakás kialakítására.
2019.12.31. Elkészült szempontrendszer a lakhatási körülmények
Eredményességi
feltérképezéséhez
mutatók és annak
2021.12.31 A településen élők 50 %-ának ismerjük a lakhatási
dokumentáltsága,
körülményeit, 2 család bevonása a tanyaprogramba
forrása
2023.12.31 A településen élők 70 %-ának ismerjük a lakhatási
(rövid, közép és
körülményeit, egy benyújtott pályázat szociális bérlakások kialakítására, 5
hosszútávon),
család bevonása a tanyaprogramba
valamint
Fenntarthatóság – folyamatos felméréssel a lakhatási körülmények
fenntarthatósága
ismertek, legalább a lakhatási krízis helyzetben élőket szociális
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bérlakáshoz tudjuk juttatni
Kockázatok
Az emberek nem adnak felvilágosítást lakhatási körülményeikről –
és
csökkentésük
tájékoztatás az önkormányzati célkitűzésekről. Nincs pályázati forrás.
eszközei
Szükséges
erőforrások

Felméréshez – közfoglalkoztatottak, szempontrendszer összeállításához
építésügyi előadó, pályázatíró, pályázati forrás, önkormányzati önerő

Intézkedés címe:

Adósságprogram

Feltárt probléma
(kiinduló
Nincs adat az adósságcsapdába esett csalások számáról, helyzetéről
értékekkel)
Célok Az adósságcsapdába esett családok eredményes támogatása
Általános
Egy éves cél: A célcsoport behatárolása
megfogalmazás és Három éves cél: A célcsoport lehetőségeinek feltérképezése, a
rövid-, közép- és problématerületen jártas szakember bevonása a kiútkeresésbe
hosszútávú
Öt éves cél: Az adósságcsapdába esett családok mentális vagy pénzügyi
időegységekre
támogatási rendszere megteremtődik településünkön; megfontoltabb
bontásban
hitelfelvétel jellemzi lakosainkat
célcsoport behatárolása önkéntes adatszolgáltatás
segítő szakember feltérképezése, bevonása a problémamegoldásba
Tevékenységek
az önkormányzat szociális bérlakásokat alakít ki pályázati forrásból
(a
beavatkozás esetleges pályázati lehetőségek felkutatása az adósságcsapdába esett
tartalma) pontokba családok megsegítésére
szedve
adományozási program a faluban a kilátástalan helyzetben lévők
megsegítésére
Résztvevők és
felelős

Résztvevők: önkormányzati dolgozók, önkéntesek, segítő szakemberek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

a tématerület szakértői, civil szervezetek

2019.12.31- a célcsoport behatárolásra kerül
2021.12.31 – a célcsoport és támogató szakember közös
problémamegoldása
2023.12.31 – megfontolt hitelfelvétel, szociális bérlakások kialakítása
2019.12.31. Az adósságcsapdába esett emberek köre ismertté válik –
Eredményességi
adatbázis, esetpéldák név nélkül napvilágra kerülnek, egy civil szervezet
mutatók és annak
adományozási programot indít
dokumentáltsága,
2021.12.31
A
célcsoport
lehetőségeinek
feltérképezése,
a
forrása
problématerületen jártas szakember bevonása a kiútkeresésbe
(rövid, közép és
2023.12.31 Kialakul az adósság csapdába esett emberek támogató
hosszútávon),
rendszere, a segítséget kérők valamilyen, mentális vagy pénzügyi
valamint
támogatásban részesülnek
fenntarthatósága
Fenntarthatóság: a támogatórendszer és szemlélet jó gyakorlattá válik
Határidő(k)
pontokba szedve
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Kockázatok
A célcsoport zárkózott, nem tudjuk elérni – felvilágosítás, pozitív
és
csökkentésük esetpéldák
eszközei
Nem lesz elegendő forrás a hathatós segítségnyújtásra
Felméréshez – önkéntesek, önkormányzati dolgozók, támogató
Szükséges
szakemberek önkormányzati vagy pályázati forrásból
erőforrások

Intézkedés címe:

Fenttarthatóság program

Feltárt probléma
A klímaváltozás idejét éljük, első jelei (csapadék egyenetlen eloszlása,
(kiinduló
nem megszokott hőmérsékleti viszonyok) mutatkoznak. A lakosok
értékekkel)
nincsenek felkészülve a megváltozott viszonyokra
Célok Általános
Alakosság támogatása
megfogalmazás és Egy éves cél: A lakosok 10 %-ában tudatosuljon a probléma
rövid-, közép- és Három éves cél: A lakosok 30 %-a legyen tisztában a problémával, 5%-a
hosszútávú
fenntartható életmódot folytasson.
időegységekre
Öt éves cél: Környezettudatos magatartás kialakítása
bontásban
Környezettudatos magatartásra nevelő programok az óvodában és
Tevékenységek
általános iskolában
(a
beavatkozás
Lakosság tájékoztatása a helyi újságban
tartalma) pontokba
A falusi nagyrendezvényeken öko sarok kialakítása
szedve
Résztvevők és
felelős

Résztvevők: önkormányzati dolgozók, önkéntesek, segítő szakemberek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

a tématerület szakértői, civil szervezetek

2019.12.31- legalább 3 cikk a Balástyai Újságban megjelenik, két ökológiai
tudatosságra nevelő tábor, két fenntartható életmódra nevelő program az
iskolában, pályázati lehetőségeket népszerűsíteni az újságban
Határidő(k)
2021.12.31 – az ökológiai tudatosságra nevelés beépül az iskola és az
pontokba szedve
óvoda mindennapjaiba, legalább évi 2 program a felnőtt lakosoknak
2023.12.31 – a lakosság 25 %-a legyen tisztában a fenntartható,
környezettudatos életformával.
Eredményességi
2019.12.31. Az újságban 3 cikk jelenik meg a témával kapcsolatban két
mutatók és annak ökológiai tudatosságra nevelő tábor, két fenntartható életmódra nevelő
dokumentáltsága,
program az iskolában, pályázati lehetőségeket népszerűsíteni az újságban
forrása
2021.12.31 az ökológiai tudatosságra nevelés beépül az iskola és az óvoda
(rövid, közép és mindennapjaiba, legalább évi 2 program a felnőtt lakosoknak
hosszútávon),
2023.12.31 a lakosság 25 %-a legyen tisztában a fenntartható,
valamint
környezettudatos életformával
fenntarthatósága
Fenntarthatóság: a környezettudatos életforma elterjed községünkben
Kockázatok
A lakosokat nem tudjuk mozgósítani a cél érdekében, fokozott
és
csökkentésük
szemléletformálás
eszközei
95

Szükséges
erőforrások

Tájékoztatáshoz – önkéntesek, önkormányzati dolgozók, támogató
szakemberek önkormányzati vagy pályázati forrásból, civil szervezetek

Intézkedés címe:

Közműprogram

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Balástya külterületén a szilárd burkolatú utak aránya és a vezetékes
ivóvízzel való lefedettség 1 % körüli. A szennyvízberuházás
megrongálta belterületi úthálózatunkat.
A belterületi úthálózat felújítása, a tanyavilágban a sűrűbben lakott
részeken szilárd burkolatú utak, vezetékes ivóvízhálózat közkúttal

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

Egy éves cél: 2019. 12.31. pályázatok figyelése úthálózat bővítésére -

és
és Három éves cél: Legalább egy pályázat benyújtása útburkolat javítására a
bel-és külterületen, valamint az ivóvíz ellátottság növelésére.
Öt éves cél: Pályázatok elnyerését követően a belterületi utak 50 %-a újra
aszfaltozva, újabb két külterületrész ivóvíz közművesítése, a külterületen
5 km újonnan aszfaltozott út.
Tevékenységek
pályázatfigyelés
(a
beavatkozás pályázta benyújtás szilárd burkolatú utak, ivóvíz
tartalma) pontokba lehetőségek feltérképezése, előtanulmányok készítése forgalmas
szedve
külterületi utak, sűrűn lakott külterületek beazonosítása
Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, pályázatkezelő

2019.12.31- forgalmas külterületi utak és sűrűn lakott külterületek
beazonosítása
2021.12.31 – legalább egy pályázat benyújtása
2023.12.31 – legalább két db pályázat benyújtva
2019.12.31. előtanulmány elkészül – külterületi utak terheltségéről,
Eredményességi
sűrűbben lakott külterületekről - tanulmány
mutatók és annak
2021.12.31 egy benyújtott pályázat – pályázati dokumentáció
dokumentáltsága,
2023.12.31 2 db benyújtott pályázat
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
Fenntarthatóság: Az elkészült ivóvízhálózat fenntartási költségei zömében
valamint
a lakosokat terhelik; jó minőségű aszfaltozással az utak állapota sokáig
fenntarthatósága
megmarad
Kockázatok
és
csökkentésük Nem lesznek pályázatok – a beruházások jelentős forrást igényelnek
eszközei
Tanulmányhoz szakértő bevonása önkormányzati építési előadó,
Szükséges
fejlesztés csak pályázati forrásból
erőforrások
Határidő(k)
pontokba szedve
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Intézkedés címe:

Egészségprogram

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A térítés ellenében igénybe vehető szűrővizsgálatokat, védőoltásokat
nem éri el a szegényebb réteg. Az orvosi rendelő energetikai
korszerűsítésre szorul
Az ingyenesen elérhető szűrővizsgálatok és védőoltások körének
kiterjesztése
Egy éves cél: kapcsolatfelvétel a kistérségi központtal, futó
egészségfejlesztési pályázati programok feltérképezése, energetikai
pályázat figyelése
Három éves cél: települési egészségfejlesztésre vonatkozó pályázat
elnyerése, támogatók keresése, a helyben elvégezhető szűrővizsgálatok
körének, a nem ingyenes védőoltásokat igénybe vevők körének
kiterjesztése pl. a védőnői tanácsadó eszközállományának folyamatos
fejlesztésével
Öt éves cél: az egészséghéten valamennyi szűrővizsgálat ingyenesen
vehető igénybe, a tanácsadóban modern berendezésekkel végezhetők el a
szükséges szűrések, pályázati program a védőoltások kiterjesztésére
kapcsolatfelvétel a kistérségi egészségfejlesztési programok vezetőivel
lobbi tevékenységgel egyes programok balástyai helyszínnel való
megvalósítása
egészségfejlesztési terv felülvizsgálata
pályázatfigyelés, benyújtás
mecénások keresése, pl. gyógyszergyártók megkeresése ingyenes
szérumok ügyében
a tanácsadó folyamatos eszközfejlesztése
háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése
a fogorvosi rendelő eszközállományának fejlesztése, fogorvosi
egységcsomag beszerzése
fogamzásgátlás támogatása a tudatos családtervezés

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – önkormányzati
polgármester, jegyző

dolgozók,

pályázatírók;

Partnerek

pályázatkezelők, háziorvosok, egészségügyi szolgáltatók

Felelős:

2019.12.31- Kapcsolatfelvétel a kistérséggel, futó kistérségi programok
megismerése, gyógyszer gyártók megkeresése, energetikai pályázatok
figyelése
Határidő(k)
2021.12.31 – a kistérségi egészségfejlesztésre irányuló pályázatok egyes
pontokba szedve
részeinek balástyai megvalósítása, évente 2 minimum program; a
gyógyszer gyártók felé legalább évi két megkeresés
2023.12.31 – települési egészségfejlesztési pályázatok működtetése
Eredményességi
2019.12.31. Kialakított kapcsolat a kistérségi egészségfejlesztési pályázatok
mutatók és annak működtetőivel
dokumentáltsága,
2021.12.31 évi két egészségfejlesztési program a településen kistérségi
forrása
pályázati forrásból; gyógyszergyártók által adományozott szérumok
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(rövid, közép és kijuttatása
hosszútávon),
2023.12.31 az egészséghéten a szűrővizsgálatok, egyéb szolgáltatások 90
valamint
%-a ingyenesen is elérhető; legalább két gyógyszergyártóval kialakult
fenntarthatósága
mecénás kapcsolat
Fenntarthatóság: önkormányzati támogatással, adományozás
Kockázatok
és
csökkentésük nem lesznek pályázati kiírások – az adományozás erősítése
eszközei
Humánerőforrás: házi orvos, védőnő, pályázatíró – nem igényel forrást.
Szükséges
Pályázati támogatás
erőforrások

Intézkedés címe:

A rendszeres testmozgás népszerűsítése

Feltárt probléma
Nem ismert, hogy a település lakossága körében hány ember végez
(kiinduló
rendszeres testmozgást
értékekkel)
Célok Minden lakos rendszeresen mozogjon
Általános
Egy éves cél: Mozgástérkép – a falusi tendencia kérdőíves felmérés után
megfogalmazás és
kirajzolódik
rövid-, közép- és
Három éves cél: a rendszeres testmozgást végzők aránya 5 %-kal
hosszútávú
növekszik
időegységekre
Öt éves cél: a rendszeres testmozgást végzők aránya 5 %-kal növekszik
bontásban
kérdőíves felmérés Sajtkukacpark és egyéb falusi rendezvényeken
önkéntesek bevonásával
helyzetkép felvázolása,
Tevékenységek
intézkedések kidolgozás
(a
beavatkozás
szemléletformálás
tartalma) pontokba
programjavaslatok összeállítása a jelentkező igények alapján
szedve
sporteszközök fejlesztése
sportprogramok nyújtása
pályázatfigyelés, benyújtás
Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

civil szervezetek

2019.12.31- kérdőíves fel-és igényfelmérés lezajlik
2021.12.31 – intézkedési terv összeállítása részletes tevékenység és
Határidő(k)
forrástervvel, programok elindulnak
pontokba szedve
2023.12.31 – Az intézkedési tervben összeállított programok
megvalósulnak
Eredményességi
2019.12.31. Helyzetkép elkészül a felmérések alapján
mutatók és annak 2021.12.31 intézkedési terv elkészül, elindul a szemléletformálás és a
dokumentáltsága,
programok, a rendszeresen mozgók aránya 5 %-kal növekszik; a település
forrása
sporteszközállománya bővül
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(rövid, közép és 2023.12.31 az intézkedési terv programjai megvalósulnak, a rendszeresen
hosszútávon),
mozgók aránya újabb 5 %-kal nő.
valamint
fenntarthatósága
Fenntarthatóság – szemléletváltás történik a lakosok körében, a
rendszeres testmozgás belső igénnyé válik
Kockázatok
nem történik meg a szemléletváltás – erősebb marketingtevékenység,
és
csökkentésük
szemléletformálás
eszközei
Szükséges
erőforrások

Közfoglalkoztatottak, önkéntesek, védőnő, pályázatíró
programokhoz, eszközfejlesztéshez pályázati és önkormányzati forrás

Intézkedés címe:

Közművelődésért program

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A fiatalok közösséggé szervezése megoldatlan a településen, a
belépődíjas szolgáltatásokat nem veszik igénybe a lakosok

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A település megtartóerejének növelése a közművelődési programok által
is, az ifjú korosztály közösséggé szerveződik, a településen legalább évi 3
ingyenes kulturális rendezvény
Egy éves cél: Más települések jó gyakorlatainak feltérképezése, a fiatalok
igényeinek feltérképezése
Három éves cél: Legalább évi 3 célirányosan az ifjú korosztálynak szóló
rendezvény
Öt éves cél: Legalább évi 3 célirányosan az ifjú korosztálynak szóló
rendezvény, a hajdani ifjúsági klub újjá éled
 Más települések jó gyakorlatainak feltárása,
 Fiatalok igényeinek feltérképezése
 Helyi közművelődési program kidolgozása célirányosan a
fiatalokra fókuszálva
 Országos programokba való bekapcsolódás,
 A fiatalokat összefogó alkotókör támogatása (hely, anyag stb.)
 Pályázati források elnyerése közművelődési programokra
 Településünk helytörténeti értékeinek feltárása, helytörténeti
múzeum létesítése

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, művelődésszervező, önkéntesek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Alkotókör, civil szervezetek, más települések ifjúsági szervezetei

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.12.31. Fiatalok igényeinek, más települések jó gyakorlatainak,
országos programok feltérképezése
2021.12.31 – Helyi közművelődési program összeállítása, legalább egy
pályázat benyújtása
2023.12.31 – Helyi közművelődési program megvalósítása, legalább egy
pályázati program benyújtása

Eredményességi
2019.12.31. – ismerjük a fiatalok igényeit – kérdőív; ismerjük más
mutatók és annak települések jó gyakorlatait; ismerjük az országos kezdeményezéseket
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dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei

2021.12.31 – Helyi közművelődési program elkészül, egy benyújtott
pályázat a témában
2023.12.31 – Helyi közművelődési program megvalósul, 2 benyújtott
pályázat, Ifjúsági klub újjá éled,
A fiatal és idősebb korosztályokban kialakul a közösségé szerveződés
igénye, önszerveződővé válik a folyamat
A fiatalok nem vonhatók be – más települések jó gyakorlatainak
közzététele, nem lesznek pályázati kiírások – kis költségvetésű
rendezvények

Szükséges
erőforrások

Felméréshez – közfoglalkoztatottak; művelődésszervező; programokhoz
pályázati forrás

A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE

Intézkedés címe:

A védelembe vett és a veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A veszélyeztetett gyermekek száma 2016-ban 47 fő (a 18 év alatti
korosztály 7,2 %-a), 2017-ben 57 fő, a növekedés 21,4%-os. A
településünkön évről évre van védelembe vett gyermek.
A védelembe vett és a veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése
Egy éves cél: A veszélyeztetett gyermekek szüleinek részére szervezhető
támogató programok feltérképezése, szolgáltatási lista összeállítása, jó
gyakorlatok összegyűjtése
Három éves cél: A veszélyeztetett gyermekek szüleinek 10 %-át bevontuk
támogató programokra
Öt éves cél: A veszélyeztetett gyermekek szüleinek 30 %-át bevontuk
támogató programokra, a védelembe vett gyermekek száma maximum 4
fő településünkön.
 Jó gyakorlatok feltérképezése
 Tájékoztató kiadványok
 prevenciós program kidolgozása
 Szemléletformálás
 Tájékoztatás, életvezetési tanácsadás
 Támogató programok és forrásigényük megteremtése
 Célcsoport bevonása támogató programokba
 adományok gyűjtése
 egyéni tanácsadás

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – védőnők,
polgármester, jegyző

gyermekvédelem,

önkéntesek

Felelős:

Partnerek

Civil szervezetek, országos gyermekvédelmi szervezetek, mecénások

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.12.31- A veszélyeztetett gyermekek szüleinek részére szervezhető
támogató programok, szolgáltatások listája összeáll.
2021.12.31 – Évente minimum egy támogató program lebonyolítása
2023.12.31 – Évente minimum három támogató program lebonyolítása
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

2019.12.31. Szolgáltatáslista, országos támogató szervezetek ismertek
2021.12.31 Legalább egy pályázati program benyújtása támogató
szolgáltatások forrásának megteremtésére, legalább 2 támogató program
lezajlott
2023.12.31 Legalább évi egy program lezajlik, a veszélyeztetett gyermekek
30 %-át bevontuk a támogató programokba, a veszélyeztetett gyermekek
száma a 18 év alattiak maximum 5 %-a
Szemléletválás történik a szülők körében, de a rendszer folyamatos
működtetése szükséges

Kockázatok
A szülők nem vonhatók be – védőnő, gyermekvédelem fokozott
és
csökkentésük
beavatkozása
eszközei
Szükséges
erőforrások

Gyermekvédelmi felelős, pályázati források

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok
támogatása
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
A településen 2016-ban a 18 év alatti gyermekek 38 %-a részesül
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az óvodában a hátrányos
helyzetű gyermekek aránya az országos átlag háromszorosa, az
iskolában az országos átlag kétszerese
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő és a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű családok arányának csökkentése
Egy éves cél: Az RGYK gyermekek szülei munkaerő-pici helyzetének
feltérképezése
Három éves cél: A munkanélküli RGYK gyermekek szüleinek 10 %-a
részt vett munkaerő-piaci készséget növelő, vagy életvezetési tanácsadás
képzéseken
Öt éves cél: A munkanélküli RGYK gyermekek szüleinek 20 %-a részt vett
munkaerő-piaci készséget növelő, vagy életvezetési tanácsadás
képzéseken, az RGYK gyermekek száma 5 %-kal csökken
 Az RGYK gyermekek szülei munkaerő-piaci helyzetének
feltérképezése
 A célcsoport fokozott bevonása a település munkahelymegtartó,
munkaerő-piaci kompetenciákat erősítő programjaiba, életvezetési
tanácsadásba

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.12.31- A célcsoport munkaerő-piaci helyzetképe elkészül
2021.12.31 – Évi egy program,
2023.12.31 – Évi minimum egy program

Eredményességi
2019.12.31. A célcsoport munkaerő-piaci térképe elkészül - dokumentum
mutatók és annak 2021.12.31 – a célcsoport 10 %-a részt vett képzésen, tréningen
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dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

2023.12.31 a célcsoport 20 %-a részt vett képzésen, tréningen, a HH
gyermekek száma 5 %-kal csökken
Önkormányzati és pályázati forrásból fenntartható

A célcsoport nem bevonható – egyéni elbeszélgetések;
Nem lesz forrás a programokra – pályázatfigyelés, országos
programsorozatok figyelemmel kísérése
Gyermekvédelmi felelős, önkéntesek a felméréshez; pályázati és
önkormányzati forrás programokhoz

Intézkedés címe:

Korai iskolaelhagyás megakadályozása

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

2017-ben a 16-17 évesek 28 %-a elhagyta a középfokú oktatási
intézményét (a 16-17 évesek 28 %-a nem rendelkezett oktatási
azonosítóval)
A fiatalok középfokú oktatási intézményben tartása
Egy éves cél: a korai iskolaelhagyók beazonosítása
Három éves cél: a korai iskolaelhagyók aránya 15 %
Öt éves cél: : a korai iskolaelhagyók aránya 10 % alatti

A korai lemorzsolódással való veszélyeztetettség felismerése már
Tevékenységek
óvodában és kisiskolás korban történjen meg: óvodapedagógusok,
(a
beavatkozás pedagógusok felkészítése
tartalma) pontokba Szülői szemléletformálás
szedve
Tanoda program
Résztvevők és
felelős

Résztvevők – óvodapedagógusok, pedagógusok; Felelős: polgármester,
jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, köznevelési intézmények , pályázatkezelők

2019.12.31- 2 db workshop pedagógusoknak
2021.12.31 – évi egy szemléletformáló interaktív csoportmunka szülőknek,
Határidő(k)
tanoda program működtetése pályázati forrásból
pontokba szedve
2023.12.31 – 2021.12.31 – A tanoda program állami normatívából való
folyamatos működtetésre
Eredményességi
2019.12.31- 2 db workshop pedagógusoknak
mutatók és annak 2021.12.31 – évi egy szemléletformáló interaktív csoportmunka szülőknek,
dokumentáltsága,
tanoda program működtetése pályázati forrásból
forrása
2023.12.31 – 2021.12.31 – A tanoda program állami normatívából való
(rövid, közép és folyamatos működtetésre
hosszútávon),
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valamint
fenntarthatósága

Fenntarthatóság: pályázati forrás, állami normatíva

Kockázatok
és
csökkentésük A célcsoport érdektelensége, motiválhatatlansága,
eszközei
Szükséges
erőforrások

pedagógusok, óvodapedagógusok, külső szakemberek, pályaorientációs
szakember

Intézkedés címe:

A bölcsődei férőhelyek menedzselése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A bölcsőde kihasználtsága 100 %-os
Településünkön megfelelő mennyiségű bölcsődei férőhely álljon
rendelkezésre
Egy éves cél: Férőhely hiány miatt elutasított kérelmek nyilvántartása
Három éves cél: Férőhely hiány miatt elutasított kérelmek nyilvántartása,
tartós férőhelyhiány esetén bővítés
Öt éves cél: Férőhely hiány miatt elutasított kérelmek nyilvántartása,
tartós férőhelyhiány esetén bővítés
adminisztráció: elutasítások nyilvántartása, elemzése

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – bölcsőde vezetője Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

szülők

2019.12.31- naprakész nyilvántartás és adatelemzés
2021.12.31 – naprakész nyilvántartás és adatelemzés
2023.12.31 – naprakész nyilvántartás és adatelemzés
Eredményességi
2019.12.31. naprakész nyilvántartás és adatelemzés
mutatók és annak 2021.12.31 - naprakész nyilvántartás és adatelemzés, tartós férőhelyhiány
dokumentáltsága,
esetén bővítés előkésztése
forrása
2023.12.31 - naprakész nyilvántartás és adatelemzés, tartós férőhelyhiány
(rövid, közép és esetén bővítés
hosszútávon),
valamint
Fenntarthatóság- a nyilvántartás és elemzés nem igényel forrásbevonást, a
fenntarthatósága
bővítés csak pályázati forrásból lehetséges
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Határidő(k)
pontokba szedve

Szükséges
erőforrások

bölcsőde vezető, férőhely hiány esetén pályázatíró,
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú
távú
időegységekre
bontásban

A kompetencia-mérési eredmények javítása
A HHH gyermekek mérési eredményei az iskola átlag 85-100 %-a között
mozog

A HHH gyermekek mutatói ne térjenek el lefelé az iskolai átlagtól
Egy éves cél: HHH gyermekek részére kompetencia-fejlesztő
foglalkozások
Három éves cél: A HHH gyermekek eredményei elérik az iskolai átlag 90
%-át
Öt éves cél: A HHH gyermekek mutatói ne térjenek el lefelé az iskolai
átlagtól
 szorosabb kapcsolatépítés a HHH gyermekek szüleivel
 fejlesztő foglalkozások a HHH gyermekeknek
Tevékenységek
 kompetencia-fejlesztés a tanórákon
(a
beavatkozás
 pedagógusképzés
tartalma) pontokba
 jó gyakorlatok átvétele
szedve
 tanulás tanítása program
 tanoda típusú programok indítása
Résztvevők és
felelős

Résztvevők – pedagógusok, fejlesztő szakemberek, iskolapszichológus;
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Egyházi fenntartású általános iskola, szülők, civil szervezetek

2019.12.31- kapcsolatépítés a szülőkkel; pedagógusképzés
2021.12.31 – legalább 2 jó gyakorlat adaptációja; fejlesztő foglalkozások
2023.12.31 – legalább 4 jó gyakorlat adaptációja, fejlesztő foglalkozások
Eredményességi
2019.12.31. – minimum 4 pedagógus képzésen vesz részt kompetenciamutatók és annak alapú oktatás témában
dokumentáltsága,
2021.12.31 – legalább 2 jó gyakorlat adaptációja megtörtént a
forrása
kompetencia-alapú oktatás területén, a HHH gyermekek átlaga eléri az
(rövid, közép és iskolai átlag 90 %-át
hosszútávon),
2023.12.31 - legalább 4 jó gyakorlat adaptációja megtörtént a kompetenciavalamint
alapú oktatás területén, a HHH gyermekek átlaga eléri az iskolai átlagot
fenntarthatósága
A kompetencia-alapú oktatás kiterjesztésével az eredmény fenntartható
Kockázatok
a plusz fejlesztések ellenére sem javulnak a HHH gyermekek mutatói – a
és
csökkentésük
beavatkozások újra tervezése
eszközei
Határidő(k)
pontokba szedve

Szükséges
erőforrások

Pedagógusok,

Intézkedés címe:

Pályaorientációs program

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A végzős diákok nagy része tanácstalan a továbbtanulással
kapcsolatban. A középiskolai lemorzsolódás megakadályozása
érdekében szükség van a megfelelő intézmény kiválasztására, melyhez
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szakértő tanácsadása szükséges.

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A HHH tanulók érettségit adó képzésben való továbbtanulási aránya eléri
az iskolai átlagot. Minél több diák tanuljon érettségit adó képzésben.
Egy éves cél: Pályaorientációs tevékenységek számának növelése a felső
tagozatos osztályokban
Három éves cél: A HHH gyermekek érettségit adó képzésben való
továbbtanulási aránya az iskolai átlaghoz képest nem tér el 30%-nál
magasabb arányban lefelé
Öt éves cél: A HHH gyermekek ugyanolyan arányban tanulnak tovább
érettségit adó képzésben, mint az iskolai átlag
 Pályaorientációs szülői értekezlet szakember vezetésével, egyéni
tanácsadás
 Átmeneteket támogató programok felső tagozaton
 Kompetencia-fejlesztés, önismereti tréningek
 felvételi felkészítő foglalkozások

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – pedagógusok,
polgármester, jegyző

pályaorientációs

szakember

Partnerek

Civil szervezetek, vállalkozók, köznevelési intézmények

Felelős:

2019.12.31- pályaorientációs tevékenységek elindulnak, felvételi felkészítő
foglalkozások
Határidő(k)
2021.12.31 – az iskolai pályaorientációs program jó gyakorlattá válik
pontokba szedve
2023.12.31 – az iskolai pályaorientációs program jó gyakorlatként
funkcionál
2019.12.31. 1 alkalommal pályaorientációs szülői értekezlet, egyéni
Eredményességi
tanácsadás minimum a HHH gyermekek szüleinek körében –
mutatók és annak
jegyzőkönyvek, jelenléti ívek
dokumentáltsága,
2021.12.31 – A HHH gyermekek mutatói elérik az iskolai átlag 70 %-át
forrása
2023.12.31 – A HHH gyermekek mutatói elérik az iskolai átlagot
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
Fenntarthatóság: a programelemek beépülnek az iskola mindennapjaiba,
fenntarthatósága
az eredmény fenntartható
Kockázatok
A HHH gyermekek nem akarnak érettségit adó képzésben részt venni és
csökkentésük
motiváció
eszközei
Szükséges
erőforrások

Pedagógusok, pályaorientációs szakember – tanoda típusú programokra
forrás

Intézkedés címe:

Tehetség program

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A település általános iskolájában kevés a tehetséggondozó program
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Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

A tehetséggondozás jó gyakorlattá válik az általános iskolában
Egy éves cél: A tehetséggondozás jelenlegi helyzetének, az intézmény
és
célkitűzéseinek meghatározása
és
Három éves cél: Tehetséggondozás programszerű működtetése az
intézményben
Öt éves cél: A tehetséggondozás jó gyakorlattá válik

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve







jó gyakorlatok áttekintése
az intézményre vonatkozó helyzetelemzés
pedagógusképzések
tehetséggondozó munkaközösség
a tehetséggondozás megtervezése

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – pedagógusok, szakemberek; Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, általános iskolák

2019.12.31- helyzetelemzés és célkitűzések elkészítése
2021.12.31 – A tehetséggondozás rendszerszerűen működik az iskolában
2023.12.31 – A tehetséggondozás jó gyakorlatként működik az
intézményben
2019.12.31. Stratégiai dokumentum készül a tehetséggondozás
Eredményességi
bevezetéséről
mutatók és annak 2021.12.31. Bemeneti mérések és erre épülő tehetséggondozás működik az
dokumentáltsága,
iskolában
forrása
2023.12.31. A tehetséggondozás mint jó gyakorlat jelenik meg az
(rövid, közép és intézményben
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Fenntarthatóság: a tehetséggondozás jó gyakorlatként a mindennapi
pedagógiai munka részévé válik
Kockázatok
A pedagógusok a megnövekvő terhek mellett nem tudják a
és
csökkentésük tehetséggondozást is felvállalni – plusz emberek bevonása pályázati
eszközei
forrásból
Határidő(k)
pontokba szedve

Szükséges
erőforrások

Pedagógusok, szakemberek, pályázati forrás

Intézkedés címe:

Az SNI gyermekek integrált oktatása

Feltárt probléma
(kiinduló
Az SNI gyermekek aránya az iskolában 10 %.
értékekkel)
Célok Az SNI gyermekek aránya nem haladja meg az országos átlagot, a SNI
Általános
gyermekek inkluzív oktatása feltételeinek megteremtése
megfogalmazás és Egy éves cél: Gyógypedagógus alkalmazása
rövid-, közép- és Három éves cél: Prevenciós programok bevezetése már az óvodában
hosszútávú
Öt éves cél: Az SNI gyermekek aránya 10 % alatt
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időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve









gyógypedagógus alkalmazása
segítő szakemberek támogató jelenléte
pedagógia asszisztens tanórákon
pedagógusképzés
prevenciós jó gyakorlatok felkutatása, adaptálása
HRG terápia, lovas terápia, egyéb nem hagyományos fejlesztési
formák
saját gyakorlat kiépítése

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – pedagógusok, szakemberek, Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, általános iskolák

2019.12.31- legalább egy prevenciós jó gyakorlat felkutatása
2021.12.31 – legalább egy prevenciós program működtetése
2023.12.31 – az SNI gyermekek integrált oktatása jó gyakorlattá válik
Eredményességi
2019.12.31. Egy jó gyakorlat adaptációjának kidolgozása - terv
mutatók és annak 2021.12.31 Egy jó gyakorlat bevezetésre kerül – jelenléti ívek, fotók
dokumentáltsága,
2023.12.31 Az SNI gyermekek aránya 10 % alatt.
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
Fenntarthatóság: az SNI prevenció jó gyakorlatként jelenik meg a
fenntarthatósága
mindennapi pedagógiai munkában, fenntartható
Kockázatok
Az SNI gyermekek aránya nem csökken – a prevenciós program
és
csökkentésük
újratervezése
eszközei
Határidő(k)
pontokba szedve

Szükséges
erőforrások

Pedagógusok, szakemberek – pályázati forrás nem hagyományos terápiák
bevezetésére

A NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Intézkedés címe:

A nők iskolai végzettségének feltárása, képzettségük emelése

Feltárt probléma
Nem rendelkezünk adatokkal az állás nélküli nők iskolai
(kiinduló
végzettségével kapcsolatban.
értékekkel)
Célok A nők iskolai végzettsége ismert, legalább az állás nélküliek körében
Általános
Egy éves cél: Az állás nélküli nők iskolai végzettségének feltérképezése
megfogalmazás és Három éves cél: Az állás nélküli nők iskolai végzettségének adatbázisa
rövid-, közép- és rendszeresen frissül, erre épülve felnőttképzési programokba vonjuk be
hosszútávú
őket
időegységekre
Öt éves cél: Az állás nélküli nők iskolai végzettségének adatbázisa
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bontásban

rendszeresen frissül, erre épülve felnőttképzési programokba vonjuk be
őket

Kapcsolatfelvétel Munkaügyi Központtal
Tevékenységek
Kérdőíves felmérés
(a
beavatkozás Hiányszakmákra képző felnőttképzési programok feltérképezése
tartalma) pontokba Pályaorientációs tanácsadás
szedve
helyi felnőttképzési programokra forrásteremtése
munkahelyteremtő pályázatok
Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Munkaügyi központ, felnőtt képző intézmények

2019.12.31- az állás nélküli nők iskolai végzettsége feltérképezve
2021.12.31 – az állás nélküli nők bevonása képzési programokba
2023.12.31 – az állás nélküli nők bevonása képzési programokba
Eredményességi
2019.12.31. Adatbázis rendelkezésre áll az állás nélküli nők iskolai
mutatók és annak végzettségéről
dokumentáltsága,
2021.12.31 Az adatbázis rendszeresen frissül, az állás nélküli nők 15 %-át
forrása
bevonjuk felnőttképzési programokba
(rövid, közép és 2023.12.31 Az adatbázis rendszeresen frissül, az állás nélküli nők 40 %-át
hosszútávon),
bevonjuk felnőttképzési programokba
valamint
Fenntarthatóság: az adatbázis frissítése jó gyakorlattá válik, a nők
fenntarthatósága
felnőttképzési programokba való bevonása forrásfüggő
Kockázatok
A nők nem akarnak adatot szolgáltatni – meggyőzés, személyes
és
csökkentésük
tanácsadás
eszközei
Határidő(k)
pontokba szedve

Szükséges
erőforrások

Felméréshez – közfoglalkoztatottak, önkéntesek, önkormányzati dolgozók

Intézkedés címe:

A nők hátrányos megkülönböztetésének feltárása a foglalkoztatásban

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Nem rendelkezünk adatokkal a foglalkoztatás területén fellelhető
hátrányos megkülönböztetésről a nők körében

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

Az esetleges hátrányos megkülönböztetések ismertek, beavatkozások
történnek megszüntetésükre.
Egy éves cél: A hátrányos megkülönböztetés feltárása önkéntes
adatszolgáltatással
és
Három éves cél: A nők az őket ért hátrányos megkülönböztetést jelezik az
és
önkormányzat munkatársa felé, megteremtődik a célcsoport támogató
rendszere
Öt éves cél: A nők az őket ért hátrányos megkülönböztetést jelezik az
önkormányzat munkatársa felé, a támogatórendszer működésének
köszönhetően munkához juttatásuk megoldott
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Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve







Az adatgyűjtés rendszerének kidolgozása
Az állás nélküli nők elérése
Beavatkozások tervezése
Kapcsolatfelvétel a témában járatos civil szervezetekkel
Gender munkatárs képzése az önkormányzati dolgozók körében

Résztvevők és
felelős

Résztvevők –önkormányzati dolgozók, önkéntesek Felelős: polgármester,
jegyző

Partnerek

Munkaügyi központ, civil szervezetek

2019.12.31- rendszer kidolgozása
2021.12.31 – adatok érkezése folyamatos, beavatkozási javaslatok
kidolgozása
2023.12.31 – adatok érkezése folyamatos, támogató lépések történnek
2019.12.31. Adatokkal rendelkezünk hátrányos megkülönböztetés
Eredményességi
előfordulásáról - adatbázis
mutatók és annak
2021.12.31 – A nők folyamatosan jelzik az őket ért hátrányos
dokumentáltsága,
megkülönböztetéssel kapcsolatos eseteiket, kidolgozásra kerül egy
forrása
beavatkozási javaslatrendszer
(rövid, közép és
2023.12.31 A nők folyamatosan jelzik az őket ért hátrányos
hosszútávon),
megkülönböztetéssel kapcsolatos eseteiket
valamint
Fenntarthatóság: az adatszolgáltatás jó gyakorlattá válik, valamint a
fenntarthatósága
hatékony beavatkozások köre is kirajzolódik
Kockázatok
A nők nem adnak tájékoztatást – tájékoztatás, esetpéldák nyilvánosságra
és
csökkentésük
hozatala
eszközei
Felméréshez – önkormányzati dolgozók, önkéntesek, támogató lépések
Szükséges
kidolgozásához szakemberek
erőforrások
Határidő(k)
pontokba szedve

Intézkedés címe:

Mondj NEM-et az erőszakra!

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Nem rendelkezünk adatokkal a családon belüli erőszakról, nincs a
településen olyan szervezet, ahová a bántalmazott nők fordulhatnak

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

A családon belüli erőszak megszüntetése
Egy éves cél: A családon belüli erőszak tetten érésének rendszere
kidolgozásra került, kapcsolatfelvétel NANE - vel.
Három éves cél: Településünkön működik olyan szervezet, munkakör,
ahová a bántalmazott nők fordulhatnak és fordulnak is
Öt éves cél: Településünkön a bántalmazott nők olyan szervezethez,
személyhez tudnak fordulni, aki hatékonyan tud segítséget nyújtani a
probléma megszüntetésére. A kidolgozott és korrigált rendszer
működőképessé válik
 A nők és a családon belüli erőszak tetten érése rendszerének
kidolgozása
 A nőket ért erőszak fajtáinak nyilvánosságra hozatala
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szedve

Jogi lehetőségek feltárása a segítségkéréshez
Nővédelmi tanácsadás hatékonyabbá tétele,
NANE tevékenységének nyilvánosságra hozatala
önszerveződés kezdeményezése

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók, önkéntesek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek

2019.12.31- rendszer kidolgozása, a rendszert működtetők beazonosítása,
kapcsolatfelvétel NANE
Határidő(k)
2021.12.31 – Rendszer működtetése, vannak feltárt esetek és
pontokba szedve
beavatkozások
2023.12.31 – A rendszer működőképes, önsegítő csoport alakul
Eredményességi
2019.12.31. Tervdokumentáció az esetek feltárásával és beavatkozási
mutatók és annak lehetőségekkel kapcsolatban
dokumentáltsága,
2021.12.31 Van feltárt eset és hatékony beavatkozás
forrása
2023.12.31 Önsegítő csoport alakul, az esetek feltárása és a beavatkozások
(rövid, közép és rendszeresek
hosszútávon),
valamint
Fenntarthatóság: Folyamatos tájékoztatással, esetpéldák feltárásával a nők
fenntarthatósága
igénylik a segítséget
Kockázatok
és
csökkentésük A nők nem kérnek segítséget – a motiváció rendszerének újragondolása
eszközei
Beazonosításhoz: védőnő, szociális munkás, családsegítő szakember –
Szükséges
segítő szakemberek biztosításához, tréningekhez pályázati forrás
erőforrások

Intézkedés címe:

A krízishelyzetben lévő anyák, családok átmeneti elhelyezésének
megoldása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A krízishelyben lévő családokat, anyákat nem tudjuk átmenetileg
elhelyezni

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az átmenetileg krízishelyzetben lévő családok, anyák biztonságos
elhelyezése
Egy éves cél: A krízis helyzetben lévő, átmeneti elhelyezést igénylő
családok, anyák felmérése
Három éves cél: A település vonzáskörzetében található családok, anyák
átmeneti elhelyezését biztosító szálláshelyek adatbázisával rendelkezünk.
Öt éves cél: A krízis helyzetben lévő, átmeneti elhelyezést igénylő
családok, anyák elhelyezése megoldható
 A célcsoport beazonosítása
 A település vonzáskörzetében található átmeneti szállások
feltérképezése
 átmeneti szállás kialakítása helyben
 A lehetőség kommunikálása a célcsoport felé
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Résztvevők és
felelős

Résztvevők –önkormányzati dolgozók, védőnők, önkéntesek Felelős:
polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, átmeneti szállásokat fenntartó szervezetek

2019.12.31- a célcsoport beazonosításra kerül
2021.12.31 – az elhelyezést biztosító szállások feltérképezés megtörténik,
Határidő(k)
kapcsolatfelvétel a fenntartókkal, pályázatok figyelése átmeneti szállás
pontokba szedve
kialakításához
2023.12.31 – Az átmenetileg krízishelyzetben lévők elhelyezésének
gyakorlati szinten való megvalósulása
2019.12.31. Célcsoport beazonosítása megtörténik - adatbázis
Eredményességi
2021.12.31. Adatbázis a település környezetében lévő átmeneti szállást
mutatók és annak biztosító
helyekről,
benyújtott
pályázat
átmeneti
szálláshely
dokumentáltsága,
kialakításához
forrása
2023.12.31 – A krízishelyzetben lévők elhelyezése megoldott –
(rövid, közép és jegyzőkönyvek, feljegyzések
hosszútávon),
valamint
Fenntarthatóság: a rendszer forrásbevonás nélkül fenntartható –
fenntarthatósága
amennyiben átmeneti elhelyezést nyújtó szállás kialakítása helyben
szükséges, pályázati forrást kell találni
Kockázatok
A település vonzáskörzetében nem találhatóak átmeneti szálláshelyek –
és
csökkentésük
kríziskezelés alternatív módozatokkal, tanácsadás, családterápia
eszközei
Település jelzőrendszerének állomásai, tanácsadáshoz, terápiához
Szükséges
szakember (pályázati forrásból)
erőforrások

Intézkedés címe:

Nők a közéletben

Feltárt probléma
A település képviselő-testületében a vizsgált időszakban a nők
(kiinduló
alulreprezentáltak
értékekkel)
Célok Általános
A nők társadalmi és politikai szerepvállalása megegyezik a férfiakéval
megfogalmazás és Egy éves cél: A nők politikai szerepvállalásának ösztönzése jó példák
rövid-, közép- és felkutatásával
hosszútávú
Három éves cél: A képviselőtestületben a nők aránya eléri a férfiakét
időegységekre
Öt éves cél: A képviselőtestületben a nők aránya eléri a férfiakét
bontásban
 Meghatározó női politikusok életpályájának a nagyközönség elé
Tevékenységek
tárása helyi újságon keresztül
(a
beavatkozás
 Nőszövetség létrehozása
tartalma) pontokba
 A közéletben aktívan részt vevő nők ösztönzése, hogy induljon
szedve
képviselő választások – csoporttá szervezése
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 Potenciális
női
képviselők
megismertetésének támogatása

programja,

célkitűzései

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – civil szervezetek tagjai, önkéntesek Felelős: polgármester,
jegyző

Partnerek

Civil szervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.12.31- A helyi újságban megjelenik legalább egy meghatározó női
politikus életpályája példaállítás; Nőszövetség megalakítása; képviselőnek
indulók nők csoporttá szervezése
2021.12.31 – Nőszövetség működik. Évente legalább 1 cikk megjelenik a
helyi újságban
2023.12.31 – Nőszövetség működik. Évente legalább 1 cikk megjelenik a
helyi újságban.

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

2019.12.31. Nőszövetség mint szervezet, legalább 1 cikk meghatározó női
politikus életpályájáról
2021.12.31. A képviselő testületben nem csökken a nők aránya a
jelenlegihez képest
2023.12.31 A képviselő testületben a nők aránya legalább 50 %.
Fenntarthatóság: a Nőszövetség működése önszervezi a nők politikai
pályájának menedzselését
A nők nem akarnak politikai szerepet vállani – motivációs rendszer
újragondolása
Civil szervezetek tagjai,
pályázati forrásból

reklámozás

adományozásból, esetlegesen

AZ IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Intézkedés címe:

Időskorban is aktívan

A regisztrált munkanélküliek körében a vizsgált időszakban
drasztikusan növekszik az 55 év feletti munkanélküliek aránya: 20142016 között a növekedés mértéke 25 %. A tartósan munkanélküliek
aránya 2016-ban a célcsoporton belül 60 %.
A regisztrált munkanélküliek aránya ne legyen magasabb a települési
Célok átlagnál.
Általános
Egy éves cél: A kör beazonosítása, a foglalkoztatási adatok fenntartása a
megfogalmazás és
célcsoporton belül
rövid-, közép- és
Három éves cél: A regisztrált munkanélküliek körében az 55 éven felüliek
hosszú
távú
aránya maximum 18 %.
időegységekre
Öt éves cél: A regisztrált munkanélküliek körében az 55 éven felüliek
bontásban
aránya maximum 12 %.
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Tevékenységek
(a
beavatkozás



a kör beazonosítása,
emberekre

fókuszálva

a

tartósan

munkanélküli
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tartalma) pontokba
szedve





a foglalkoztatási kedvezmények közzé tétele a helyi újságban
munkaerőpiaci-készségfejlesztő programok célzottan az idős
korosztály részére
a tartósan munkanélküli emberek részére tréningek, életvezetési
tanácsadás

Résztvevők és
felelős

Résztvevők –önkormányzati dolgozók, önkéntesek, felnőttképzési
szakemberek, pályaorientációs szakember Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, NFSZ, Munkaügyi Központ

2019.12.31- Ismerjük az 55 éven felüliek körét, a helyi újságban
megjelennek foglalkoztatottságuk kedvező paraméterei
Határidő(k)
2021.12.31 – Munkaerő piaci kompetenciákat növelő helyi programok
pontokba szedve
működtetése, legalább évi 1 alkalommal
2023.12.31 – Munkaerő piaci kompetenciákat növelő helyi programok
működtetése, legalább évi 1 alkalommal
2019.12.31. A helyi újságban megjelenik 1 cikk az 55 éven felüliek kedvező
Eredményességi
foglalkoztatásáról
mutatók és annak 2021.12.31 – Legalább évi 1 munkaerő-piaci kompetenciát növelő tréning,
dokumentáltsága,
pályaorientációs tanácsadás – jelenléti ívek, fotók, a regisztrált
forrása
munkanélküliek aránya maximum 18 %
(rövid, közép és 2023.12.31 Legalább évi 1 munkaerő-piaci kompetenciát növelő tréning,
hosszútávon),
pályaorientációs tanácsadás; a regisztrált munkanélküliek aránya
valamint
maximum 12 %– jelenléti ívek, fotók
fenntarthatósága
Fenntarthatóság: az idősek helyzetével foglalkozó munkacsoport szervezi
a képzéseket, forrásteremtő pályázatokat ír
Kockázatok
Az erőfeszítések ellenére sem csökken az 55 éven felüli munkanélküliek
és
csökkentésük
aránya – a beavatkozások újratervezése
eszközei
Szükséges
erőforrások

Közfoglalkoztatottak, önkéntesek, trénerek, felnőtt képző programok
pályázati forrásból

Intézkedés címe:

Az ellátásban nem részesülő idősek feltárása, ellátáshoz juttatása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba

Nem rendelkezünk adatokkal arról, él –e településünkön ellátatlan idős
korú ember
Az időskorúak valamennyien rendszeres ellátásban
településünkön
Egy éves cél: Az ellátatlan idős korúak köre ismert
Három éves cél: Nincs ellátatlan idős ember településünkön
Öt éves cél: Nincs ellátatlan idős ember településünkön




részesülnek

A kör beazonosítása
Az időskorúaknak járó juttatások közzététele a helyi újságban
A rendszeres jövedelemmel nem rendelkező idősek ellátásban
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szedve

részesítése

Résztvevők és
felelős

Tanyagondnoki szolgálat, szociális területen dolgozó szakemberek

Partnerek

civil szervezetek

2019.12.31- felmérés elvégzése – helyi újságban felhívás, tájékoztató cikk a
helyi újságban az idős korúak ellátási formáiról
Határidő(k)
2021.12.31 – Az esetlegesen ellátatlan idős korúak ellátásban részesítése, a
pontokba szedve
felmérés és tájékoztatás évente egy alkalommal a helyi újságban
2023.12.31 – Az esetlegesen ellátatlan idős korúak ellátásban részesítése, a
felmérés és tájékoztatás évente egy alkalommal a helyi újságban
2019.12.31. A célcsoport beazonosítva – adatbázis az ellátatlan idős
Eredményességi
korúakról
mutatók és annak
2021.12.31 Az idős korúak ellátásban részesülnek településünkön –
dokumentáltsága,
önkormányzati nyilvántartása
forrása
2023.12.31 Az idős korúak ellátásban részesülnek településünkön (rövid, közép és
önkormányzati nyilvántartása
hosszútávon),
Fenntarthatóság – a helyi újságban évente megjelenő felhívás és
valamint
tájékoztatás alapján az ellátatlan idősek elérhetők – ha nem jogosultak
fenntarthatósága
ellátásra forrásokat kell keresni
Kockázatok
Az önkormányzatnak nem lesz forrása ellátás biztosítására – egyéb
és
csökkentésük források felkutatása, önkormányzati egyéb költségek csökkentése, pl.
eszközei
alternatív energiaforrások használatára irányuló pályázatok
Szükséges
erőforrások

Tanyagondnoki szolgálat, szociális területen dolgozó munkatársak,
ellátáshoz egyéb, pl. pályázati forrás igénybe vétele

Intézkedés címe:

Időskori kultúra

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Nem rendelkezünk adatokkal arról, hogy az idősek milyen arányban
veszik igénybe a kulturális és egyéb közösségi szolgáltatásokat
Az idős emberek férjenek hozzá kulturális és egyéb közösségi
rendezvényekhez
Egy éves cél: Helyzetkép
Három éves cél: Beavatkozási program kidolgozása az idős emberek
kulturális és közösségi rendezvényekre való eljuttatásáról
Öt éves cél: Az idős emberek évente legalább négyszer eljutnak közösségi
és kulturális rendezvényre
 Kérdőíves felmérés, különösképp a tanyavilágban (a belterületen
élők számára biztosan érhetőek el települési programok)
 Szükség esetén beavatkozási terv kidolgozása
 Forrásteremtés
Tanyagondnoki szolgálat, művelődésszervező, pályázatíró
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Partnerek

Civil szervezetek, közművelődési intézmények

2019.12.31- Felmérés és elkészítése
2021.12.31 – Beavatkozási program elkészítése, szolgáltatásnyújtás
2023.12.31 – Visszacsatolás, szolgáltatásnyújtás
Eredményességi
2019.12.31. Rendelkezünk adatokkal az idős korúak kulturális
mutatók és annak ellátottságáról - adatbázis
dokumentáltsága,
2021.12.31 Rendelkezünk beavatkozási programmal, programok – terv,
forrása
jelenléti ível, fotók
(rövid, közép és 2023.12.31 Programszervezés, programokra való eljuttatás – jelenléti idők,
hosszútávon),
fotók
valamint
Fenntarthatóság: A programszervezéshez, ezekre való eljuttatáshoz
fenntarthatósága
folyamatos forrásteremtés szükséges
Kockázatok
és
csökkentésük Nem lesznek források – pályázati kiírások felkutatása
eszközei
Határidő(k)
pontokba szedve

Szükséges
erőforrások

Tanyagondnoki
programokra

Intézkedés címe:

Tevékeny időskor

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

szolgálat,

művelődésszervező,

pályázati

források

Nem rendelkezünk adatokkal az időskori programok számáról

A tevékeny időskor feltételi biztosítottak településünkön
Egy éves cél: Rendelkezünk adatokkal az igényeket illetően
Három éves cél: Szolgáltatások működnek
Öt éves cél: Folyamatos igényfelmérés-és szolgáltatásszervezés
településünkön
Kérdőíves igényfelmérés
Szolgáltatási lehetőségek felkutatása
Forrásteremtés
Szolgáltatásszervezés és visszacsatolás

Résztvevők és
felelős

Tanyagondnoki szolgálat, művelődési szakemberek, pályázatírók

Partnerek

Civil szerezetek, időskorúakat támogató alapítványok, szolgáltatók

2019.12.31- Felmérés elkészítése
2021.12.31 – Szolgáltatási terv kialakítása és szolgáltatásszervezése
2023.12.31 – Szolgáltatási rendszer
Eredményességi
2019.12.31. Rendelkezünk adatokkal az idősek helyzetére és igényeire
mutatók és annak vonatkozólag - adatbázis
dokumentáltsága,
2021.12.31 – Szolgáltatási koncepció elkészül – szolgáltatások biztosítása,
forrása
jelenléti ívek, fotók
Határidő(k)
pontokba szedve
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(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei

2023.12.31 – Szolgáltatások és folyamatos visszacsatolás működése
településünkön, minimum 3 program biztosítása évente
Fenntarthatóság – folyamatos forrásteremtéssel

Szükséges
erőforrások

tanyagondnoki
pályázati forrás

Intézkedés címe:

A nappali ellátás kibővítése, házi segítségnyújtás kiterjesztése

Nem lesz forrás programok biztosítására – folyamatos pályázatfigyelés,
pályázatírás; Nem lesz érdeklődés a programokra . okok feltárása,
szolgáltatások újratervezése
szolgálat,

művelődési

szakemberek,

programokra

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

A nappali ellátást az idősek 3 %-a veszi igénybe, férőhelyhiány
mutatkozik
Az egyedül élő, önmagukat ellátni nem tudó lakosok ellátása nem
biztosított.
Az idősek nappali ellátásában valamennyi igényt ki tudunk elégíteni
Egy éves cél: Igényfelmérés, rendelkezünk adatokkal a nappali ellátásra, a
bentlakásos ellátásra, valamint a házi segítségnyújtásra igényt tartók
számáról
Három éves cél: Pályázat benyújtása férőhelybővítésre, gondozónő
alkalmazása
Öt éves cél: Valamennyi igénylő időskorú ellátásban részesül
 Igényfelmérés összekapcsolva a bentlakásos ellátás iránti igény
felmérésével
 Pályázati forrásteremtés
 Szolgáltatásszervezés

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – tanyagondnoki szolgálat, szociális területen dolgozók,
pályázatíró Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, pályázatkezelők

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

2019.12.31- Igényfelmérés elkészül
2021.12.31 – Legalább egy pályázat benyújtásra kerül férőhelybővítésre
2023.12.31 – Férőhelybővítés elnyert forrás esetén
2019.12.31. Adatbázissal rendelkezünk az igényekre vonatkozólag
Eredményességi
2021.12.31 Legalább egy benyújtott pályázat nappali vagy bentlakásos
mutatók és annak
ellátás biztosítására, gondozónői ellátásra
dokumentáltsága,
2023.12.31 Pályázati forrás esetén az igényeknek megfelelő számú
forrása
férőhely
(rövid, közép és
Fenntarthatóság – a nappali szolgálat, vagy nappali és bentlakásos
hosszútávon),
intézmény működtetése idősek pénzbeli hozzájárulásával, állami források
valamint
igénybe vételével, elegendő férőhely – folyamatos igényfelméréssel,
fenntarthatósága
pályázati források bevonásával
Kockázatok
és
csökkentésük Nem lesz pályázati forrás – a bővítés nem kivitelezhető
eszközei
Határidő(k)
pontokba szedve
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Szükséges
erőforrások

Tanyagondnoki szolgálat, szociális területen dolgozó önkormányzati
szakember, pályázatírók, bővítéshez pályázati forrás, önkormányzati
önerő

Intézkedés címe:

Nagyik a Neten

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Nem rendelkezünk adatokkal az idősek informatikai jártasságával
kapcsolatban
Az idős korúak digitális képességfejlesztése
Egy éves cél: Az idős korúak informatikai jártasságának felmérése
Három éves cél: Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások szervezése
Öt éves cél: Reprezentatív minta alapján az idősek 30 %-a rendelkezik
valamilyen informatika jártassággal pl. megtalálja a szükséges információt
az interneten, használni tud webáruházakat
Felmérés készítése
Digitális kompetencia-fejlesztés
Forrásteremtés

Résztvevők és
felelős

Tanyagondnokok, informatikusok, pályázatírók, Felelős: polgármester,
jegyző

Partnerek

Civil szervezetek, pályázatkezelők

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.12.31- Felmérés elkészítése, elemzése
2021.12.31 – Legalább évi 1 digitális kompetencia-fejlesztő
programsorozat
2023.12.31 – Legalább évi 1 digitális kompetencia-fejlesztő foglalkozás

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

2019.12.31. Rendelkezünk információval az idősek informatikai
jártasságáról
2021.12.31 Évi 1 digitális kompetencia-fejlesztő programsorozat
2023.12.31 A megkérdezettek 30 %-a rendelkezik informatikai
jártassággal, évi 1 digitális kompetencia-fejlesztő foglalkozás
Fenntarthatóság: Folyamatos forrásteremtéssel, önkéntes oktatók
bevonásával
Az idősek nem akarnak informatikai jártasságot – az internet saját
életükben való hasznosságának erősítése
Felméréshez – közfoglalkoztatottak, oktatáshoz informatikus, eszközök

A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE
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Intézkedés címe:

Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, egyéb ellátási formák

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A településen a fogyatékkal élők 10 %-a részesül nappali ellátásban, a
szolgáltatások helyben nem elérhetők (szenvedélybetegek, pszichiátriai
betegek ellátása), nappali ellátás
Az ellátást igénylő fogyatékkal élők nappali ellátása biztosított
A támogató szolgálat településünkön is elérhető
Egy éves cél: Igényfelmérés, fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító
intézmények feltérképezése, szenvedélybetegek támogatására, mentális
segítségnyújtásra anonim csoport indítása, tájékoztatás a támogató
szolgálat elérhetőségéről
Három éves cél: Az ellátást igénylő fogyatékkal élőt a megfelelő ellátást
biztosító intézménybe tudjuk irányítani
Öt éves cél: Az ellátást igénylő fogyatékkal élőt a megfelelő ellátást
biztosító intézménybe tudjuk irányítani
Igényfelmérés
Ellátó intézmények feltérképezése
Érdekképviseleti szervekkel való kapcsolatfelvétel
Az ellátást biztosító intézmények propagálása

Résztvevők és
felelős

Résztvevők – szociális terület önkormányzati dolgozói, önkéntesek
Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Civil szervezetek

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

2019.12.31- A fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító intézmények
feltérképezése;
szenvedélybetegek
támogatására,
mentális
segítségnyújtásra anonim csoport indítása, tájékoztatás a támogató
Határidő(k)
szolgálat elérhetőségéről
pontokba szedve
2021.12.31 – Az ellátást igénylő fogyatékkal élők, az ellátást biztosító
intézménybe irányítása
2023.12.31 – Az ellátást igénylő fogyatékkal élők, az ellátást biztosító
intézménybe irányítása
2019.12.31. A település rendelkezik a fogyatékkal élők nappali ellátását
biztosító intézményekről elérhetőséggel, egyéb adatokkal, illetve az
Eredményességi
ellátást igénylők listájával, szenvedélybetegek támogatására, mentális
mutatók és annak
segítségnyújtásra anonim csoport indul, a fogyatékkal élők tájékozottak a
dokumentáltsága,
támogató szolgálat elérhetőségéről
forrása
2021.12.31 Az ellátást igénylők megfelelő ellátásban részesülnek –
(rövid, közép és
önkormányzati adatnyilvántartás
hosszútávon),
2023.12.31 Az ellátást igénylők megfelelő ellátásban részesülnek –
valamint
önkormányzati adatnyilvántartás
fenntarthatósága
Az igénylők és az ellátást biztosító intézmények listájának folyamatos
frissítésével fenntartható a kialakult állapot
Kockázatok
A település vonzáskörzetében a fogyatékkal élők nappali ellátását
és
csökkentésük biztosító intézmények túlzsúfoltak – alternatív megoldások keresése az
eszközei
ellátás biztosítására
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Szükséges
erőforrások

Szociális terület dolgozói, ellátást nyújtó intézmények

Intézkedés címe:

Adathiány a fogyatékkal élők ellátásban

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátásáról nem
rendelkezünk adatokkal

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A fogyatékkal élők pénzbeli és természetbeni ellátásáról naprakész
adatokkal rendelkezünk, nincs a településünkön ellátatlan, jogosult
személy
Egy éves cél: Adathiány megszüntetése
Három éves cél: Az ellátatlan, jogosult személyek pénzbeli és/vagy
természetbeni ellátásban részesítése
Öt éves cél: A fogyatékkal élő jogosult személyek valamennyien
részesülnek az őket megillető ellátásban
 Célcsoport beazonosítása
 Ellátási formák feltérképezése
 Tájékoztatás a célcsoport részére az ellátási formákról
 Segítségnyújtás ügyintézésben

Résztvevők és
felelős

Résztvevők szociális
polgármester, jegyző

Partnerek

Érdekképviseleti szervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.12.31- Adathiány megszüntetése, a jogosultak körének beazonosítása
2021.12.31 – Tájékoztatás a célcsoport részére az ellátási formákról,
segítségnyújtás az ügyintézésben
2023.12.31 – Tájékoztatás a célcsoport részére az ellátási formákról,
segítségnyújtás az ügyintézésben

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

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

területen

dolgozók,

önkéntesek

Felelős:

2019.12.31. Adatbázis az ellátatlan fogyatékkal élőkről
2021.12.31. A célcsoport teljes körben tájékozottak az őket megillető
támogatási formákról, a rászorulók ellátásban részesülnek
2023.12.31 A célcsoport teljes körben tájékozottak az őket megillető
támogatási formákról, a rászorulók ellátásban részesülnek
Fenntartás: Folyamatos felmérés és tájékoztatás

Szociális területen élők, ellátáshoz állami források

119

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Akadálymentesítési program
Az önkormányzati
akadálymentesítettek

intézmények,

közterületek

csak

részben

A település közintézményei és közterei teljes mértékben akadálymentesek
Egy éves cél: A közintézmények és közterek akadálymentesítése
megtervezése, prioritási sorrend felállítása
Három éves cél: Pályázat benyújtása kiírás függvényében
Öt éves cél: Pályázat benyújtása kiírás függvényében, megvalósítás





Épületek, közterek felmérése, hiányosság pótlásának megtervezése
Pályázatfigyelés
Pályázatírás
Terveztetés

Résztvevők és
felelős

Résztvevők építész, pályázatírók; Felelős: polgármester, jegyző

Partnerek

Pályázatkezelő szervek

2019.12.31- Épületek felmérése
Határidő(k)
2021.12.31 – Akadálymentesítés megtervezése, pályázat(ok) benyújtása
pontokba szedve
2023.12.31 – Pályázat(ok) benyújtása, akadálymentesítés fizikai
megvalósítása
Eredményességi
2019.12.31. Adatbázis az épületek, közterek hiányosságairól
mutatók és annak 2021.12.31 Akadálymentesítési tervvel rendelkezünk pályázat benyújtva
dokumentáltsága,
2023.12.31 Támogatott pályázat(ok) estén teljes körűen akadálymentesített
forrása
közintézmények, közterek
(rövid, közép és Fenntarthatóság: Az akadálymentett épületek állagmegóvása, az újonnan
hosszútávon),
felújítottak, építettek esetében eleve teljes körű akadálymentesítéssel
valamint
tervezünk
fenntarthatósága
Kockázatok
Nem lesz pályázati kiírás – akadálymentesítés önkormányzati forrásból, a
és
csökkentésük
legszükségesebb esetekben
eszközei
Szükséges
erőforrások

Építész szakember, pályázatíró, pályázati források akadálymentesítéshez,
önerő
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Inté
zke
dés
sors
zám
a

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemz
és
következtetés
eiben feltárt
esélyegyenlős
égi probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az
intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításá
nak
határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatóság
a

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

A
munkanélkülisé
g
arányának
csökkentése
a
tartósan
munkanélküliek
körében

A 180 napnál
régebben
regisztrált
munkanélküli
ek aránya 21
%-a
munkanélküli
ek
körében,
2017.ben.

A
tartósan
munkanélküliek
aránya a regisztrált
munkanélküliek
körében nem haladja
meg a 10 %-ot.

 A munkanélküliség Polgármester
Gazdasági
csökkentése
Program,
, jegyző
érdekében
végzett
Településfejleszt
tevékenységekbe
ési terv
tartósan
munkanélküliek
fokozott bevonása
 életvezetési
tanácsadás,
egyéb
mentális
támogató
programok

2023.12.31

2019. 12.31. A tartósan
munkanélküliek köre
ismert, kompetenciáik
feltérképezése
2021.12.31
A
kör
bevonása
a
munkanélküliség
csökkentését szolgáló
egyéb programokba –
mentális
támogatási
rendszer
kiépítése,
programok
működtetése,
a
tartósan
munkanélküliek
aránya a regisztrált
munkanélküliek
körében nem haladja
meg a 15 %-ot.
2023.12.31 Támogató
rendszer
zökkenőmentesen
működik,
tartósan
munkanélküliek
aránya a regisztrált
munkanélküliek
körében nem haladja
meg a 10 %-ot.

Felméréshez
–
közfoglalkoztato
ttak, adatbázis
létrehozás,
informatikus –
költséget
nem
igényel

Fenntarthatóság:
a
felmérések
önkormányzati
erőforrásokból
megoldhatók, a
képzésekhez
folyamatos
Felnőttképzési
pályázati
programok,
források
támogató
bevonása
szakemberek – szükséges
pályázati
források,
Munkaügyi
Központ
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2

A pályakezdők
munkába
állásának
támogatása

A
munkanélküli
ség
a
pályakezdők
körében 4 %
körül mozog.

A munkanélküliség
csökkentése
a
pályakezdő fiatalok
körében, munkához
juttatásuk, a település
megtartó
erejének
növelése érdekében

Gazdasági
Program,
Településfejleszt
ési terv

•beazonosítás
kompetenciák,
pályaorientációs célok
feltérképezése

Polgármester
, jegyző

2023.12.31

•
a
fiatalok
munkába
állását
támogató pályázatok,
egyéb
támogatások
feltérképezése,
az
információ eljuttatása
a célcsoporthoz
•
a
fiatalok
vállalkozóvá
válása
program
megismertetése
a
célcsoporttal
•
hiányszakmák
feltérképezése
•
pályaorientációs
tevékenységek

3.

A
településen
élők
iskolai
végzettségének
feltérképezése, a
nyolc
általánosnál
magasabb iskolai
végzettséggel
rendelkezők
körének
növelése

Nem
rendelkezünk
adatokkal
a
településen
élők
iskolai
végzettségéről
, a 2011. évi
népszámlálási
adatok alapján
a lakosság 5
%-a általános
iskolai
végzettséggel
vagy
azzal
sem
rendelkezik.

a településen élők Pedagógiai
körében 10 %-kal nő Program,
a nyolc általánosnál
magasabb
iskolai
végzettséggel
rendelkezők aránya.

•
2011.
évi Polgármester
statisztikai
mutatók , jegyző
elemzése
•
kérdőíves
módszerrel a nyolc
általános
vagy
alacsonyabb
iskolai
végzettséggel
rendelkezők körének
beazonosítása
•
felnőttképzési
programokba
való
bevonás
•
érettségi
megszerzésének

2023.12.31

2019. 12.31. – ismerjük
a
munkanélküli
fiatalok
körét;
a
fiatalok
munkába
állását
támogató
programok
gyűjteménye elérhető
a település honlapján
2021.12.31 – Legalább
három
támogatóprogram
elérhető helyben a
fiatalok számára
2023.12.31
A
programok
rendszerszerű
működése,
a
munkanélküliek
aránya a 18-29 évesek
körében 1%.
Fenntarthatóság:
a
felmérések
és
adatbázis
építés
önkormányzati
erőforrások
bevonásával,
Programok biztosítása
pályázati forrásokból.
2019.12.31. a nyolc
általános
vagy
alacsonyabb
iskolai
végzettséggel
rendelkezők körének
beazonosítása
megtörtént
2021.12.31,
felnőttképzési
programok
feltérképezése
és
közzététele megtörtént
a
település
vonzáskörzetében
2023.12.31 A lakosok
iskolai
végzettségét

Fenntarthatóság:
a felmérések és
adatbázis építés
önkormányzati
erőforrások
bevonásával,
Programok
biztosítása
pályázati
forrásokból.

Felméréshez
–
közfoglalkoztato
ttak, adatbázis
létrehozás,
informatikus –
költséget
nem
igényel

Fenntarthatóság:
az érettségit adó
képzésben való
továbbtanulás
erősítése
az
általános
iskolában – a
településen élők
körében a nyolc
általánosnál
magasabb iskolai
végzettséggel
rendelkezők
aránya tartósan
eléri az országos
átlagot.

Felméréshez,
képzési
programok
feltérképezéséhe
z
közfoglalkoztato
ttak,
Képzési
programok helyi
működtetéséhez
pályázati forrás.

Programokhoz
pályázati
források,
Munkaügyi
Központ
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támogatása

4.

5.

A
regisztrált
munkanélküliek
juttatásainak
feltérképezése

Lakásprogram

A regisztrált
munkanélküli
ek
száma
csökken
ugyan,
de
2016-ban csak
16%-uk jutott
ellátáshoz.

A
rendszeres
jövedelemmel
nem
rendelkezők
részesülnek
valamilyen
ellátásban,
ha
jogosultak

a
regisztrált Polgármester
munkanélkülieknek
, jegyző
járó
juttatások,
jogosultság
és
elérésnek
módozata
közzététele

Lakhatási
körülmények
nem ismertek
– nem tudjuk
hányan élnek

Ismerjük
a Településfejleszt
településen
élők ési koncepció
lakhatási
körülményeit 70 %ban
Az

• Lakáskörülmények Polgármester
felmérése
, jegyző
szempontrendszeréne
k
összeállítása,
kérdőíves
felmérés

növelő
képzésekbe
rendszerszerűen
vonjuk
be
a
célcsoportot,
a
településen
élők
körében
10
%-kal
magasabb a nyolc
általánosnál magasabb
iskolai végzettséggel
rendelkezők
aránya,
mint 2011-ben.
2023.12.31

2019.12.31. Ismerjük a
regisztrált
munkanélküliek
körülményeit, ellátásra
való jogosultságukat
vagy
nem
jogosultságukat
2021.12.31
–
akik
jogosultak
ellátásra,
azok
támogatáshoz
juttatása,
a
nem
jogosultak
pl.
közmunka programba
vonása
–
önkormányzati
nyilvántartás
2023.12.31
akik
jogosultak
ellátásra
azok
támogatáshoz
juttatása,
a
nem
jogosultak
pl.
közmunka programba
vonása
–
önkormányzati
nyilvántartás

Önkormányzat
egyéb
kiadásainak
csökkentéséve
(pl.
megújuló
energiaforrások
használta
épületeiben)
növelhető
a
szociális
juttatásokra
fordítható keret

2023.12.31

2019.12.31. Elkészült
szempontrendszer
a
lakhatási körülmények
feltérképezéséhez
2021.12.31
A
településen élők 50 %-

folyamatos
felméréssel
lakhatási
körülmények
ismertek,

a
célcsoport
körülményeinek
feltárása,
azon
emberek
ellátáshoz
juttatása,
akik
jogosultak

Felméréshez
–
önkormányzati
dolgozók,
támogatásokhoz
állami
és
önkormányzati
források

Felméréshez
–
a közfoglalkoztato
ttak,
szempontrendsz
er
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elégtelen
lakhatási
körülmények
között.
Szociális
bérlakásokkal
nem
rendelkezik
településünk,
a
bérlakás
kevés

önkormányzat
benyújtott legalább
egy
pályázatot
szociális
bérlakás
kialakítására. Tanya
felújítási
program
pályázati forrásból tanyaprogram

önkéntesek
bevonásával
•
fel
kell
mérni
a
szociális
bérlakások
iránti
igényt
•
Önkormányzati
bérlakások kialakítása,
pályázatai
források
bevonásával
•
pályázati
programok
elnyerésével,
önkormányzati
források bevonásával
ki
kell
alakítani
szociális bérlakásokat

ának
ismerjük
a
lakhatási
körülményeit, 2 család
bevonása
a
tanyaprogramba
2023.12.31
A
településen élők 70 %ának
ismerjük
a
lakhatási
körülményeit,
egy
benyújtott
pályázat
szociális
bérlakások
kialakítására, 5 család
bevonása
a
tanyaprogramba

legalább
a
lakhatási krízis
helyzetben
élőket szociális
bérlakáshoz
tudjuk juttatni

összeállításához
építésügyi
előadó,
pályázatíró,
pályázati forrás,
önkormányzati
önerő

2019.
12.31.
Az
adósságcsapdába esett
emberek köre ismertté
válik
–
adatbázis,
esetpéldák név nélkül
napvilágra kerülnek,
egy civil szervezet
adományozási
programot indít

Fenntarthatóság:
a
támogatórendsz
er és szemlélet jó
gyakorlattá válik

Felméréshez
–
önkéntesek,
önkormányzati
dolgozók,
támogató
szakemberek
önkormányzati
vagy pályázati
forrásból

•
a családok
bevonása
a
tanyaprogramba,
passzív
tanyák
kialakítása
6.

Adósságprogra
m

Nincs adat az
adósságcsapd
ába
esett
családok
számáról,
helyzetéről

Az adósságcsapdába esett
családok
mentális
vagy
pénzügyi támogatási
rendszere
megteremtődik
településünkön;
megfontoltabb
hitelfelvétel jellemzi
lakosainkat

célcsoport
Polgármester
behatárolása önkéntes , jegyző
adatszolgáltatás
segítő
szakember
feltérképezése,
bevonása
a
problémamegoldásba
az
önkormányzat
szociális bérlakásokat
alakít ki pályázati
forrásból
esetleges
pályázati
lehetőségek
felkutatása
az
adósságcsapdába esett
csalások
megsegítésére
adományozási
program a faluban a
kilátástalan

2023.12.31

2021.12.31 A célcsoport
lehetőségeinek
feltérképezése,
a
problématerületen
jártas
szakember
bevonása
a
kiútkeresésbe
2023.12.31 Kialakul az
adósság csapdába esett
emberek
támogató
rendszere, a segítséget
kérők
valamilyen,
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helyzetben
megsegítésére

7.

Fenttarthatóság
program

A
klímaváltozás
idejét
éljük,
első
jelei
(csapadék
egyenetlen
eloszlása, nem
megszokott
hőmérsékleti
viszonyok)
mutatkoznak.
A
lakosok
nincsenek
felkészülve a
megváltozott
viszonyokra

Környezettudatos
magatartásra nevelő
programok
az
óvodában
és
általános iskolában
Lakosság
tájékoztatása a helyi
újságban
A
falusi
nagyrendezvényeken
öko sarok kialakítása

lévők

Településfejleszt  a családok bevonása a Polgármester
ési koncepció
tanyaprogramba,
, jegyző
passzív
tanyák
Gazdasági
kialakítása
Program,
Településfejleszt  szakértők
bevonása
ési terv
tájékoztatáshoz
 pedagógusok,
óvodapedagóguso
k

mentális
pénzügyi
támogatásban
részesülnek
2023.12.31

vagy

2019.12.31- legalább 3
cikk
a
Balástyai
Újságban megjelenik,
két
ökológiai
tudatosságra
nevelő
tábor, két fenntartható
életmódra
nevelő
program az iskolában,
pályázati
lehetőségeket
népszerűsíteni
az
újságban
2021.12.31
–
az
ökológiai tudatosságra
nevelés beépül az
iskola és az óvoda
mindennapjaiba,
legalább évi 2 program
a felnőtt lakosoknak

Fenntarthatóság:
a
környezettudato
s
életforma
elterjed
községünkben

Tájékoztatáshoz
–
önkéntesek,
önkormányzati
dolgozók,
támogató
szakemberek
önkormányzati
vagy pályázati
forrásból,
civil
szervezetek

2019. 12.31. pályázatok Az
elkészült
figyelése
úthálózat ivóvízhálózat
bővítésére fenntartási
2021.12.31
egy költségei
zömében
a
benyújtott pályázat –
2023.12.31
2
db lakosokat
terhelik;
jó
benyújtott pályázat
minőségű
aszfaltozással az
utak
állapota
sokáig
megmarad

Tanulmányhoz
szakértő
bevonása
önkormányzati
építési
előadó,
fejlesztés
csak
pályázati
forrásból

2023.12.31 – a lakosság
25
%-a
legyen
tisztában
a
fenntartható,
környezettudatos
életformával
8.

Közműprogram

Balástya
külterületén a
szilárd
burkolatú
utak aránya és
a
vezetékes
ivóvízzel való
lefedettség 1
% körüli. A
szennyvízberu
házás
megrongálta
belterületi
úthálózatunka

A
belterületi Településfejleszt
úthálózat felújítása, a ési koncepció
tanyavilágban
a
sűrűbben
lakott
részeken
szilárd
burkolatú
utak,
vezetékes
ivóvízhálózat
közkúttal.

pályázatfigyelés

Polgármester
pályázta
benyújtás, , jegyző
szilárd burkolatú utak,
kerékpárút, ivóvíz
lehetőségek
feltérképezése,
előtanulmányok
készítése
forgalmas
külterületi utak, sűrűn
lakott
külterületek
beazonosítása

2023.12.31
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t
9.

Egészségprogra
m

A
térítés
ellenében
igénybe
vehető
szűrővizsgálat
okat,
védőoltásokat
nem éri el a
szegényebb
réteg. A háziorosi rendelő
energetikai
korszerűsítésre szorul.

az
egészséghéten Egészségfejleszté  kapcsolatfelvétel a Polgármester
valamennyi
kistérségi
si terv
, jegyző
szűrővizsgálat
egészségfejlesztési
ingyenesen
vehető
programok
igénybe, a védőben
vezetőivel
modern
 lobbi tevékenységgel
berendezésekkel
egyes
programok
végezhetők
el
a
balástyai helyszínnel
szükséges szűrések,
való megvalósítása
pályázati program a
 egészségfejlesztési
védőoltások
terv felülvizsgálata
kiterjesztésére, épület
 pályázatfigyelés,
korszerűsítés
benyújtás

2023.12.31

2019. 12.31. Működő
kapcsolat a kistérségi
egészségfejlesztési
pályázatok vezetőivel

Fenntarthatóság:
önkormányzati
támogatással,
adományozás

Humánerőforrás
: házi orvos,
védőnő,
pályázatíró
–
nem
igényel
forrást. Pályázati
támogatás
fejlesztéshez

2019.
12.31. Fenntarthatóság
Helyzetkép elkészül a – szemléletváltás
felmérések alapján
történik
a
2021.12.31 intézkedési lakosok körében,
rendszeres
terv elkészül, elindul a a
szemléletformálás és a testmozgás belső
programok,
a igénnyé válik

Közfoglalkoztato
ttak, önkéntesek,
védőnő,
pályázatíró,
programokhoz,
eszközfejlesztésh
ez pályázati és
önkormányzati

2021.12.31
évi
két
egészségfejlesztési
program a településen
kistérségi
pályázati
forrásból;
gyógyszergyártók által
adományozott
szérumok kijuttatása
2023.12.31
az
egészséghéten
a
szűrővizsgálatok,
egyéb szolgáltatások
90 %-a ingyenesen is
elérhető; legalább két
gyógyszergyártóval
kialakult
mecénás
kapcsolat

 mecénások keresése,
pl.
gyógyszergyártók
megkeresése
ingyenes szérumok
ügyében
 a
védő
eszközfejlesztése
 a fogorvosi rendelő
eszközállományának
fejlesztése, fogorvosi
egységcsomag
beszerzése
 fogamzásgátlás
támogatása
a
tudatos
családtervezéshez
 orvosi
rendelő
energetikai
korszerűsítése

10.

A
rendszeres Nem ismert,
testmozgás
hogy
a
népszerűsítése
település
lakossága
körében hány
ember végez
rendszeres
testmozgást

rendszeres
Egészségfejleszté kérdőíves
felmérés Polgármester
testmozgást végzők si terv
Sajtkukacpark
és , jegyző
aránya
10
%-kal
egyéb
falusi
növekszik 2017-hez
rendezvényeken
képest
önkéntesek
bevonásával
helyzetkép
felvázolása,

2023.12.31

rendszeresen mozgók
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aránya
5
%-kal
növekszik; a település
sporteszközállománya
bővül

intézkedések
kidolgozás
szemléletformálás
programjavaslatok
összeállítása
a
jelentkező
igények
alapján

forrás

2023.12.31
az
intézkedési
terv
programjai
megvalósulnak,
a
rendszeresen mozgók
aránya újabb 5 %-kal
nő.

sporteszközök
fejlesztése
sportprogramok
nyújtása
pályázatfigyelés,
benyújtás
11.

Közművelődéséé A
fiatalok
közösséggé
rt program
szervezése
megoldatlan a
településen, a
belépődíjas
szolgáltatások
at nem veszik
igénybe
a
lakosok

A
település Közművelődési
megtartóerejének
Program
növelése
a
közművelődési
programok által is, az
ifjú
korosztály
közösséggé
szerveződik,
a
településen legalább
évi
3
ingyenes
kulturális
rendezvény

 Más települések jó Polgármester
gyakorlatainak
, jegyző
feltárása,
 Hajdani
klubélet
megismertetése
a
fiatalokkal
 Fiatalok igényeinek
feltérképezése
 Helyi
közművelődési
program
kidolgozása
célirányosan
a
fiatalokra fókuszálva
 Országos
programokba való
bekapcsolódás

2023.12.31

2019. 12.31. – ismerjük
a fiatalok igényeit –
kérdőív; ismerjük más
települések
jó
gyakorlatait; ismerjük
az
országos
kezdeményezéseket

A
fiatal
és
idősebb
korosztályokban
kialakul
a
közösségé
szerveződés
igénye,
Helyi önszerveződővé
válik a folyamat

Felméréshez
–
közfoglalkoztato
ttak;
művelődésszerv
ező,
programokhoz
pályázati forrás

2021.12.31 –
közművelődési
program elkészül, egy
benyújtott pályázat a
témában
2023.12.31 – Helyi
közművelődési
program megvalósul,
2 benyújtott pályázat,
Ifjúsági klub újjá éled,

A
fiatalokat
összefogó alkotókör
támogatása
(hely,
anyag stb.)
 Pályázati
források
elnyerése
közművelődési
programokra
•Településünk
helytörténeti
értékeinek feltárása,
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helytörténeti
múzeum létesítése

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

A
védelembe
vett
és
a
veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkentése

A
veszélyeztetet
t gyermekek
száma 2016ban 47 fő (a 18
év
alatti
korosztály 7,2
%-a), 2017-ben
57
fő,
a
növekedés
21,4%-os.
A
településünkö
n évről évre
van
védelembe
vett gyermek.

A védelembe vett és a
veszélyeztetett
gyermekek számának
csökkenése

•Jó
gyakorlatok Polgármester
feltérképezése
, jegyző

2023.12.31

•Tájékoztató
kiadványok
•prevenciós program
kidolgozása
 Szemléletformálás
•Tájékoztatás,
életvezetési
tanácsadás
•Támogató
programok
forrásigényük
megteremtése

és

•Célcsoport bevonása
támogató
programokba
•egyéni tanácsadás

A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
családok
támogatása.
A
hátrányos,
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek.

A településen
2016-ban a 18
év
alatti
gyermekek 38
%-a részesül
rendszeres
gyermekvédel
mi
kedvezményb
en.
Az
óvodában
a
hátrányos
helyzetű
gyermekek
aránya
az
országos átlag

A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
családok
arányának
csökkentése

•
Az RGYK, Polgármester
HH gyermekek szülei , jegyző
munkaerő-piaci
helyzetének
feltérképezése
•
A célcsoport
fokozott bevonása a
település
munkahelymegtartó,
munkaerő-piaci
kompetenciákat
erősítő programjaiba,
életvezetési
tanácsadásba

Szemléletválás
történik a szülők
körében, de a
rendszer
2021.12.31
Legalább folyamatos
egy pályázati program működtetése
benyújtása támogató szükséges
szolgáltatások
forrásának
megteremtésére,
legalább 2 támogató
program lezajlott

Gyermekvédelm
i
felelős,
pályázati
források

2023.12.31
Legalább
évi
egy
program
lezajlik,
a
veszélyeztetett
gyermekek 30 %-át
bevontuk a támogató
programokba,
a
veszélyeztetett
gyermekek száma a 18
év alattiak maximum 5
%-a

•adományok gyűjtése

2

2019.
12.31.
Szolgáltatáslista,
országos
támogató
szervezetek ismertek

2023.12.31

2019.
12.31.
A
célcsoport munkaerőpiaci térképe elkészül dokumentum
2021.12.31
–
a
célcsoport 10 %-a részt
vett
képzésen,
tréningen

Önkormányzati
és
pályázati
forrásból
fenntartható

Gyermekvédelm
i
felelős,
önkéntesek
a
felméréshez;
pályázati
és
önkormányzati
forrás
programokhoz

2023.12.31 a célcsoport
20 %-a részt vett
képzésen, tréningen, a
HH gyermekek száma
5 %-kal csökken
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háromszorosa,
az iskolában
az
országos
átlag
kétszerese
3.

4.

Korai
iskolaelhagyás
megakadályozás
a

2017-ben a 1617 évesek 28
%-a elhagyta a
középfokú
oktatási
intézményét
(a
16-17
évesek 28 %-a
nem
rendelkezett
oktatási
azonosítóval)

A
korai Pedagógiai
iskolaelhagyók
Program
számának
csökkentése,
középfokú
végzettséggel
rendelkezők
arányának növelése

A fiatalok középfokú Polgármester
oktatási intézményben , jegyző
tartása
Cél:
a
korai
iskolaelhagyók
beazonosítása, a korai
iskolaelhagyók aránya
10 % alatti

2023.12.31

2019.12.312
db Fenntarthatóság:
workshop
pályázati forrás,
pedagógusoknak
állami normatíva
2021.12.31 – évi egy
szemléletformáló
interaktív
csoportmunka
szülőknek,
tanoda
program működtetése
pályázati forrásból
2023.12.31 – 2021.12.31
– A tanoda program
állami
normatívából
való
folyamatos
működtetésre

2023.12.31

2019. 12.31. naprakész Fenntarthatóság- bölcsőde vezető,
nyilvántartás
és a nyilvántartás férőhely hiány
adatelemzés
és elemzés nem esetén
pályázatíró,
2021.12.31 - naprakész igényel
nyilvántartás
és forrásbevonást, a bővítéshez
csak pályázati forrás
adatelemzés,
tartós bővítés
és önerő
férőhelyhiány esetén pályázati
forrásból
bővítés előkésztése
2023.12.31 - naprakész lehetséges



A
bölcsődei A
bölcsőde Településünkön
férőhelyek
kihasználtság megfelelő
menedzselése
a 100 %-os
mennyiségű
bölcsődei
férőhely
álljon rendelkezésre

adminisztráció:
elutasítások
nyilvántartása,
elemzése

Polgármester
, jegyző

nyilvántartás
adatelemzés,
férőhelyhiány
bővítés
5.

A kompetenciamérési
eredmények
javítása

A
HHH
gyermekek
mérési
eredményei az
iskola
átlag
85-100
%-a
között mozog

A HHH gyermekek Pedagógiai
mutatói ne térjenek el Program
lefelé
az
iskolai
átlagtól

•szorosabb
polgármester, 2019.12.31
kapcsolatépítés
a jegyző
HHH
gyermekek
szüleivel
•fejlesztő
foglalkozások a HHH
gyermekeknek
•kompetencia-

Óvodai és iskolai
pedagógusok,
külső
szakemberek
pályaorientációs
szakember

és
tartós
esetén

2019.
12.31.
–
minimum 4 pedagógus
képzésen vesz részt
kompetencia-alapú
oktatás témában
2021.12.31 – legalább 2
jó
gyakorlat
adaptációja megtörtént
a kompetencia-alapú

A kompetenciaalapú
oktatás
kiterjesztésével
az
eredmény
fenntartható

Pedagógusok,
pályázati
források
a
folyamatos
ismeret
és
eszközbővítésre
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fejlesztés a tanórákon

oktatás területén, a
HHH
gyermekek
átlaga eléri az iskolai
átlag 90 %-át

•pedagógusképzés
•jó
átvétele

gyakorlatok

2023.12.31 - legalább 4
jó
gyakorlat
adaptációja megtörtént
a kompetencia-alapú
oktatás területén, a
HHH
gyermekek
átlaga eléri az iskolai
átlagot

•
tanoda
típusú
programok
fenntartása

6.

7.

Pályaorientációs
program

Tehetség
program

A
végzős
diákok nagy
része
tanácstalan a
továbbtanulás
sal
kapcsolatban.
A
középiskolai
lemorzsolódás
megakadályoz
ása érdekében
szükség van a
megfelelő
intézmény
kiválasztására,
melyhez
szakértő
tanácsadása
szükséges.

A
HHH
tanulók Pedagógiai
érettségit
adó Program
képzésben
való
továbbtanulási
aránya eléri az iskolai
átlagot. Minél több
diák
tanuljon
érettségit
adó
képzésben.

A
település A tehetséggondozás Pedagógiai
általános
jó gyakorlattá válik Program
iskolájában
az általános iskolában
nem működik
tehetséggondo
zó program

•Pályaorientációs
Polgármester
szülői
értekezlet , jegyző
szakember
vezetésével,
egyéni
tanácsadás

2023.12.31

•Átmeneteket
támogató programok
a felső tagozaton
•Kompetenciafejlesztés, önismereti
tréningek

•az
intézményre
vonatkozó
helyzetelemzés
•pedagógusképzések
•tehetséggondozó
munkaközösség
•a tehetséggondozás
megtervezése

Pedagógusok,
pályaorientációs
szakember
–
tanoda
típusú
programokra
forrás

2023.12.31 – A HHH
gyermekek
mutatói
elérik az iskolai átlagot

tanítása

•jó
gyakorlatok Polgármester
áttekintése
, jegyző

a
programelemek
beépülnek
az
iskola
mindennapjaiba,
az
eredmény
fenntartható

2021.12.31 – A HHH
gyermekek
mutatói
elérik az iskolai átlag
70 %-át

•felvételi
felkészítő
foglalkozások
•tanulás
program

2019.
12.31.
1
alkalommal
pályaorientációs szülői
értekezlet,
egyéni
tanácsadás minimum a
HHH
gyermekek
szüleinek körében –
jegyzőkönyvek,
jelenléti íveke

2023.12.31

2019. 12.31. Stratégiai
dokumentum készül a
tehetséggondozás
bevezetéséről

a
Pedagógusok,
tehetséggondozá szakemberek,
s
jó pályázati forrás
gyakorlatként a
2021.12.31. Bemeneti mindennapi
mérések és erre épülő pedagógiai
munka részévé
tehetséggondozás
működik az iskolában válik
2023.12.31.
A
tehetséggondozás mint
jó gyakorlat jelenik
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meg az intézményben

8.

Az
gyermekek
integrált
oktatása

SNI Az
SNI
gyermekek
aránya
nem
haladja meg
az
országos
átlagot, a SNI
gyermekek
inkluzív
oktatása
feltételeinek
megteremtése

Az SNI gyermekek Pedagógiai
aránya nem haladja Program
meg az országos
átlagot,
a
SNI
gyermekek inkluzív
oktatása feltételeinek
megteremtése

•gyógypedagógus
alkalmazása

Polgármester
, jegyző

2023.12.31

•segítő szakemberek
támogató jelenléte
•pedagógiai
asszisztens tanórákon
•pedagógusképzés

az SNI prevenció
jó gyakorlatként
jelenik meg a
mindennapi
pedagógiai
munkában,
fenntartható

Pedagógusok,
szakemberek –
pályázati forrás
nem
hagyományos
terápiák
bevezetésére

Felméréshez
–
közfoglalkoztato
ttak, önkéntesek,
önkormányzati
2021.12.31
Az dolgozók
adatbázis rendszeresen
frissül, az állás nélküli
nők 15 %-át bevonjuk
felnőttképzési
programokba

az
adatbázis
frissítése
jó
gyakorlattá
válik, a
nők
felnőttképzési
programokba
való
bevonása
forrásfüggő

2021.12.31
Egy
jó
gyakorlat bevezetésre
kerül – jelenléti ívek,
fotók

•prevenciós
jó
gyakorlatok
felkutatása, adaptálása
•HRG terápia, lovas
terápia, egyéb nem
hagyományos
fejlesztési formák
•saját
kiépítése

2019. 12.31. Egy jó
gyakorlat
adaptációjának
kidolgozása – terv,
gyógypedagógus
intézményi
alkalmazásban

2023.12.31 Az SNI
gyermekek aránya 10
% alatt.

gyakorlat

III. A nők esélyegyenlősége
2

A nők iskolai
végzettségének
feltárása,
képzettségük
emelése

Nem
rendelkezünk
adatokkal az
állás nélküli
nők
iskolai
végzettségével
kapcsolatban.

Az állás nélküli nők iskolai
végzettségének
adatbázisa
rendszeresen frissül,
erre
épülve
felnőttképzési
programokba vonjuk
be őket

•Kapcsolatfelvétel
Munkaügyi
Központtal

Polgármester
, jegyző

2023.12.31

•Kérdőíves felmérés
•Hiányszakmákra
képző felnőttképzési
programok
feltérképezése
•Pályaorientációs
tanácsadás

2023.12.31
Az
adatbázis rendszeresen
frissül, az állás nélküli
nők 40 %-át bevonjuk
felnőttképzési
programokba

•helyi felnőttképzési
programokra
forrásteremtése
•munkahelyteremtő
pályázatok
3

A nők hátrányos
megkülönböztet
ésének feltárása
a
foglalkoztatásba
n

Nem
rendelkezünk
adatokkal
a
foglalkoztatás
területén
fellelhető
hátrányos

Az
esetleges hátrányos
megkülönböztetések
ismertek,
beavatkozások
történnek
megszüntetésükre.

•Az
adatgyűjtés Polgármester
rendszerének
, jegyző
kidolgozása
•Az állás nélküli nők
elérése
•Beavatkozások
tervezése

2019. 12.31. Adatbázis
rendelkezésre áll az
állás
nélküli
nők
iskolai végzettségéről

2023.12.31

2019.12.31. Adatokkal
rendelkezünk
hátrányos
megkülönböztetés
előfordulásáról
adatbázis

Felméréshez
–
önkormányzati
dolgozók,
önkéntesek,
támogató
lépések
2021.12.31 – A nők kidolgozásához

az
adatszolgáltatás
jó
gyakorlattá
válik, valamint a
hatékony
beavatkozások
köre
is
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megkülönbözt
etésről a nők
körében

folyamatosan jelzik az szakemberek
őket ért hátrányos
megkülönböztetéssel
kapcsolatos eseteiket,
kidolgozásra kerül egy
beavatkozási
javaslatrendszer

•Kapcsolatfelvétel a
témában járatos civil
szervezetekkel
•Gender munkatárs
képzése
az
önkormányzati
dolgozók körében

kirajzolódik

2023.12.31
A
nők
folyamatosan jelzik az
őket ért hátrányos
megkülönböztetéssel
kapcsolatos eseteiket
4.

Mondj NEM-et Nem
az erőszakra!
rendelkezünk
adatokkal
a
családon
belüli
erőszakról,
nincs
a
településen
olyan
szervezet,
ahová
a
bántalmazott
nők
fordulhatnak

A családon belüli erőszak
megszüntetése
Egy éves cél: A
családon
belüli
erőszak
tetten
érésének
rendszere
kidolgozásra került,
kapcsolatfelvétel
NANE - vel.
Három
éves
cél:
Településünkön
működik
olyan
szervezet, munkakör,
ahová a bántalmazott
nők fordulhatnak és
fordulnak is
Öt
éves
cél:
Településünkön
a
bántalmazott
nők
olyan szervezethez,
személyhez tudnak
fordulni,
aki
hatékonyan
tud
segítséget nyújtani a
probléma
megszüntetésére. A
kidolgozott
és
korrigált
rendszer
működőképessé válik

5.

A

A

Az

átmenetileg -

•A nők és a családon Polgármester
belüli erőszak tetten , jegyző
érése
rendszerének
kidolgozása

2023.12.31

2019.
12.31.
Tervdokumentáció az
esetek feltárásával és
beavatkozási
lehetőségekkel
kapcsolatban

Beazonosításhoz:
védőnő, szociális
munkás,
családsegítő
szakember
–
segítő
2021.12.31 Van feltárt szakemberek
eset
és
hatékony biztosításához,
tréningekhez
beavatkozás
2023.12.31
Önsegítő pályázati forrás
csoport
alakul,
az
esetek feltárása és a
beavatkozások
rendszeresek

Folyamatos
tájékoztatással,
esetpéldák
feltárásával
a
nők igénylik a
segítséget

2023.12.31

2019. 12.31. Célcsoport Település

Fenntarthatóság:

•A nőket ért erőszak
fajtáinak
nyilvánosságra
hozatala
•Jogi
lehetőségek
feltárása
a
segítségkéréshez
•Nővédelmi
tanácsadás
hatékonyabbá tétele,
•NANE
tevékenységének
nyilvánosságra
hozatala
•önszerveződés
kezdeményezése

•

A célcsoport Polgármester
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krízishelyzetben
lévő
anyák,
családok
átmeneti
elhelyezésének
megoldása

krízishelyben
lévő
családokat,
anyákat nem
tudjuk
átmenetileg
elhelyezni

krízishelyzetben lévő
családok,
anyák
biztonságos
elhelyezése
Egy éves cél: A krízis
helyzetben
lévő,
átmeneti elhelyezést
igénylő
családok,
anyák felmérése

beazonosítása

, jegyző

beazonosítása
megtörténik
adatbázis

jelzőrendszeréne
- k
állomásai,
tanácsadáshoz,
2021.12.31. Adatbázis a terápiához
szakember
település
környezetében
lévő (pályázati
átmeneti
szállást forrásból)

•
A település
vonzáskörzetében
található
átmeneti
szállások
feltérképezése
•
A lehetőség
kommunikálása
a
célcsoport felé

biztosító helyekről
2023.12.31
–
A
krízishelyzetben lévők
elhelyezése megoldott
–
jegyzőkönyvek,
feljegyzések

Három éves cél: A
település
vonzáskörzetében
található
családok,
anyák
átmeneti
elhelyezését biztosító
szálláshelyek
adatbázisával
rendelkezünk.

a
rendszer
forrásbevonás
nélkül
fenntartható
–
amennyiben
átmeneti
elhelyezést
nyújtó
szállás
kialakítása
helyben
szükséges,
pályázati forrást
kell találni

Öt éves cél: A krízis
helyzetben
lévő,
átmeneti elhelyezést
igénylő
családok,
anyák
elhelyezése
megoldható
6.

Nők
közéletben

a A
település
képviselőtestü
letében
a
vizsgált
időszakban a
nők
alulreprezentá
ltak

A nők társadalmi és politikai
szerepvállalása
megegyezik
a
férfiakéval
Egy éves cél: A nők
politikai
szerepvállalásának
ösztönzése jó példák
felkutatásával
Három éves cél: A
képviselőtestületben
a nők aránya eléri a
férfiakét
Öt éves cél: A
képviselőtestületben
a nők aránya eléri a
férfiakét

•Meghatározó
női Polgármester
politikusok
, jegyző
életpályájának
a
nagyközönség
elé
tárása helyi újságon
keresztül
•Nőszövetség
létrehozása
•
A
közéletben
aktívan
részt
vevő
nők
ösztönzése,
hogy
induljon
képviselő
választások
–
csoporttá szervezése

2023.12.31

2019.
12.31.
Nőszövetség
mint
szervezet, legalább 1
cikk meghatározó női
politikus életpályájáról

Civil szervezetek
tagjai,
reklámozás
adományozásból
,
esetlegesen
2021.12.31. A képviselő pályázati
testületben
nem forrásból
csökken a nők aránya a
jelenlegihez képest

Fenntarthatóság:
a Nőszövetség
működése
önszervezi a nők
politikai
pályájának
menedzselését

2023.12.31 A képviselő
testületben
a
nők
aránya legalább 50 %.

•
Potenciális
női
képviselők
programja,
célkitűzései
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megismertetésének
támogatása

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

2

Időskorban
aktívan

is A regisztrált
munkanélküli
ek körében a
vizsgált
időszakban
drasztikusan
növekszik az
55 év feletti
munkanélküli
ek
aránya:
2014-2016
között
a
növekedés
mértéke 25 %.
A
tartósan
munkanélküli
ek
aránya
2016-ban
a
célcsoporton
belül 60 %.

Az
ellátásban
nem
részesülő
idősek feltárása,
ellátáshoz
juttatása

Nem
rendelkezünk
adatokkal
arról, él –e
településünkö
n
ellátatlan
idős
korú
ember

A
regisztrált munkanélküliek
aránya ne legyen
magasabb a települési
átlagnál.
Egy éves cél: A kör
beazonosítása,
a
foglalkoztatási
adatok fenntartása a
célcsoporton belül
Három éves cél: A
regisztrált
munkanélküliek
körében az 55 éven
felüliek
aránya
maximum 18 %.
Öt éves cél: A
regisztrált
munkanélküliek
körében az 55 éven
felüliek
aránya
maximum 12 %.

Az
időskorúak valamennyien
rendszeres ellátásban
részesülnek
településünkön
Egy éves cél: Az
ellátatlan idős korúak
köre ismert
Három
éves
cél:
Nincs ellátatlan idős
ember
településünkön

 a kör beazonosítása, Polgármester
fókuszálva
a , jegyző
tartósan
munkanélküli
emberekre
a
foglalkoztatási
kedvezmények
közzé tétele a helyi
újságban
 munkaerőpiacikészségfejlesztő
programok célzottan
az idős korosztály
részére
a
tartósan
munkanélküli
emberek
részére
tréningek,
életvezetési
tanácsadás

•
A
beazonosítása

kör

•
Az
időskorúaknak
járó
juttatások közzététele
a helyi újságban
•
A
rendszeres
jövedelemmel
nem
rendelkező
idősek
ellátásban részesítése

2023.12.31

2019. 12.31. A helyi
újságban megjelenik 1
cikk az 55 éven felüliek
kedvező
foglalkoztatásáról

Közfoglalkoztato
ttak, önkéntesek,
trénerek, felnőtt
képző
programok
2021.12.31 – Legalább pályázati
évi 1 munkaerő-piaci forrásból
kompetenciát növelő
tréning,
pályaorientációs
tanácsadás – jelenléti
ívek,
fotók,
a
regisztrált
munkanélküliek
aránya maximum 18 %

Fenntarthatóság:
az
idősek
helyzetével
foglalkozó
munkacsoport
szervezi
a
képzéseket,
forrásteremtő
pályázatokat ír

2023.12.31
Legalább
évi 1 munkaerő-piaci
kompetenciát növelő
tréning,
pályaorientációs
tanácsadás;
a
regisztrált
munkanélküliek
aránya maximum 12
%– jelenléti ívek, fotók
2019.
12.31.
A
célcsoport
beazonosítva
–
adatbázis az ellátatlan
idős korúakról

Tanyagondnoki
szolgálat,
szociális
területen
dolgozó
2021.12.31 Az idős munkatársak,
korúak
ellátásban ellátáshoz egyéb,
pl.
pályázati
részesülnek
igénybe
településünkön
– forrás
vétele
önkormányzati
nyilvántartása
2023.12.31
korúak

Az idős
ellátásban

Fenntarthatóság
–
a
helyi
újságban évente
megjelenő
felhívás
és
tájékoztatás
alapján
az
ellátatlan idősek
elérhetők – ha
nem jogosultak
ellátásra
forrásokat
kell
keresni
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részesülnek
településünkön
önkormányzati
nyilvántartása

Öt éves cél: Nincs
ellátatlan idős ember
településünkön
3

Időskori kultúra

4.

Tevékeny
időskor

Nem
rendelkezünk
adatokkal
arról, hogy az
idősek milyen
arányban
veszik
igénybe
a
kulturális és
egyéb
közösségi
szolgáltatások
at

Az idős emberek Közművelődési
férjenek
hozzá Program
kulturális és egyéb
közösségi
rendezvényekhez
Egy
éves
cél:
Helyzetkép
Három
éves
cél:
Beavatkozási
program kidolgozása
az idős
emberek
kulturális
és
közösségi
rendezvényekre való
eljuttatásáról
Öt éves cél: Az idős
emberek
évente
legalább
négyszer
eljutnak közösségi és
kulturális
rendezvényre
Nem
A tevékeny időskor rendelkezünk feltételi biztosítottak
adatokkal az településünkön
időskori
Egy
éves
cél:
programok
Rendelkezünk
számáról
adatokkal
az
igényeket illetően
Három
éves
cél:
Szolgáltatások
működnek
Öt
éves
cél:
Folyamatos
igényfelmérés-és
szolgáltatásszervezés
településünkön

-

•
Kérdőíves
Polgármester
felmérés, különösképp , jegyző
a tanyavilágban (a
belterületen
élők
számára
biztosan
érhetőek el települési
programok)
•
Szükség
esetén
beavatkozási
terv kidolgozása
•Forrásteremtés

2023.12.31

2019.
12.31.
Rendelkezünk
adatokkal
az
idős
korúak
kulturális
ellátottságáról
adatbázis
2021.12.31
Rendelkezünk
beavatkozási
programmal,
programok – terv,
jelenléti ível, fotók
2023.12.31
Programszervezés,
programokra
való
eljuttatás – jelenléti
idők, fotók

Tanyagondnoki
szolgálat,
művelődésszerv
ező,
pályázati
források
programokra

A
programszervez
éshez,
ezekre
való
eljuttatáshoz
folyamatos
forrásteremtés
szükséges

•
Kérdőíves
Polgármester
igényfelmérés
, jegyző
•
Szolgáltatási
lehetőségek
felkutatása
•Forrásteremtés
•Szolgáltatásszervezés
és visszacsatolás

2023.12.31

2019.
12.31.
Rendelkezünk
adatokkal az idősek
helyzetére és igényeire
vonatkozólag
adatbázis
2021.12.31
–
Szolgáltatási
koncepció elkészül –
szolgáltatások
biztosítása,
jelenléti
ívek, fotók
2023.12.31
–
Szolgáltatások
és
folyamatos
visszacsatolás
működése
településünkön,
minimum 3 program

tanyagondnoki
szolgálat,
művelődési
szakemberek,
programokra
pályázati forrás

Fenntarthatóság
–
folyamatos
forrásteremtéssel
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5.

A nappali ellátás A
nappali
kibővítése
ellátást
az
idősek 3 %-a
veszi igénybe
férőhelyhiány
mutatkozik
Az
egyedül
élő,
önmagukat
ellátni
nem
tudó lakosok
ellátása nem
biztosított

Az idősek nappali
ellátásában
valamennyi igényt ki
tudunk elégíteni
Egy
éves
cél:
Igényfelmérés,
rendelkezünk
adatokkal a nappali
ellátásra, gondozónői
ellátásra igényt tartók
számáról
Három
éves
cél:
Pályázat benyújtása
férőhelybővítésre
Öt
éves
cél:
Valamennyi igénylő
időskorú ellátásban
részesül

6.

Nagyik a Neten

Az
idős
korúak digitális
képességfejlesztése
Egy éves cél: Az idős
korúak informatikai
jártasságának
felmérése
Három
éves
cél:
Digitális
kompetenciafejlesztő
foglalkozások
szervezése
Öt éves cél: Az
reprezentatív minta
alapján az idősek 30
%-a
rendelkezik

Nem
rendelkezünk
adatokkal az
idősek
informatikai
jártasságával
kapcsolatban

Integrált
Szociális
Intézmény
szakmai
programja

•Igényfelmérés
Polgármester
összekapcsolva
a , jegyző
bentlakásos
ellátás
iránti
igény
felmérésére
•
Pályázati
forrásteremtés
•Szolgáltatásszervezés

•Felmérés készítése
•Digitális
kompetencia-fejlesztés
•Forrásteremtés

2023.12.31

polgármester, 2023.12.31
jegyző

biztosítása évente
2019.12.31.
Adatbázissal
rendelkezünk
az
igényekre
vonatkozólag
2021.12.31
Legalább
egy
benyújtott
pályázat nappali vagy
bentlakásos
ellátás
biztosítására,
gondozónői ellátásra
2023.12.31
Pályázati
forrás
esetén
az
igényeknek megfelelő
számú férőhely
Fenntarthatóság – a
nappali szolgálat, vagy
nappali és bentlakásos
intézmény
működtetése
idősek
pénzbeli
hozzájárulásával,
állami
források
igénybe
vételével,
elegendő férőhely –
folyamatos
igényfelméréssel
2019.
12.31.
Rendelkezünk
információval
az
idősek
informatikai
jártasságáról
2021.12.31
Évi
1
digitális kompetenciafejlesztő
programsorozat
2023.12.31
A
megkérdezettek 30 %-a
rendelkezik
informatikai
jártassággal, évi 1
digitális kompetenciafejlesztő foglalkozás

Tanyagondnoki
szolgálat,
szociális
területen
dolgozó
önkormányzati
szakember,
pályázatírók,
bővítéshez
pályázati forrás,
önkormányzati
önerő

Fenntarthatóság
–
a
nappali
szolgálat, vagy
nappali
és
bentlakásos
intézmény
működtetése
idősek pénzbeli
hozzájárulásával
, állami források
igénybe
vételével,
elegendő
férőhely
–
folyamatos
igényfelméréssel

Felméréshez
–
közfoglalkoztato
ttak, oktatáshoz
informatikus,
eszközök

Fenntarthatóság:
Folyamatos
forrásteremtéssel
,
önkéntes
oktatók
bevonásával
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valamilyen
informatika
jártassággal
pl.
megtalálja
a
szükséges
információt
az
interneten, használni
tud webáruházakat

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Fogyatékkal élő
személyek
nappali ellátása,
egyéb
állátási
formák

A
település
nem
rendelkezik
adatokkal
a
fogyatékkal
élők nappali
ellátásról;
egyes
szolgáltatások
nem elérhetők

Az ellátást igénylő
fogyatékkal
élők
nappali
ellátása
biztosított
Egy
éves
cél:
Igényfelmérés,
fogyatékkal
élők
nappali
ellátását
biztosító
intézmények
feltérképezése,
szenvedélybetegek
támogatására,
mentális
segítségnyújtásra
anonim
csoport
indítása
Három éves cél: Az
ellátást
igénylő
fogyatékkal élőt a
megfelelő
ellátást
biztosító
intézménybe tudjuk
irányítani
Öt éves cél: Az
ellátást
igénylő
fogyatékkal élőt a
megfelelő
ellátást
biztosító
intézménybe tudjuk
irányítani

•Igényfelmérés
polgármester, 2023.12.31
•
Ellátó
jegyző
intézmények
feltérképezése
•Érdekképviseleti
szervekkel
való
kapcsolatfelvétel
•
Az ellátást
biztosító intézmények
propagálása

2019.12.31. A település
rendelkezik
a
fogyatékkal
élők
nappali
ellátását
biztosító
intézményekről
elérhetőséggel, egyéb
adatokkal, illetve az
ellátást
igénylők
listájával,
szenvedélybetegek
támogatására, mentális
segítségnyújtásra
anonim csoport indul,
a fogyatékkal élők
tájékozottak
a
támogató
szolgálat
elérhetőségéről
2021.12.31 Az ellátást
igénylők
megfelelő
ellátásban részesülnek
–
önkormányzati
adatnyilvántartás
2023.12.31 Az ellátást
igénylők
megfelelő
ellátásban részesülnek
–
önkormányzati
adatnyilvántartás
Az igénylők és az
ellátást
biztosító
intézmények listájának
folyamatos
frissítésével
fenntartható
a
kialakult állapot

Szociális terület
dolgozói, ellátást
nyújtó
intézmények

Az igénylők és
az
ellátást
biztosító
intézmények
listájának
folyamatos
frissítésével
fenntartható
a
kialakult állapot
Pályázati forrás
bevonásával
szenvedélybeteg
ek
anonim
csoportja
indítható
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2

3.

Adathiány
a A fogyatékkal
fogyatékkal élők élő személyek
ellátásban
pénzbeli
és
természetbeni
ellátásáról
nem
rendelkezünk
adatokkal

A fogyatékkal élők
pénzbeli
és
természetbeni
ellátásáról naprakész
adatokkal
rendelkezünk, nincs a
településünkön
ellátatlan,
jogosult
személy
Egy
éves
cél:
Adathiány
megszüntetése
Három éves cél: Az
ellátatlan,
jogosult
személyek pénzbeli
és/vagy természetbeli
ellátásban részesítése
Öt éves cél: A
fogyatékkal
élő
jogosult
személyek
valamennyien
részesülnek az őket
megillető ellátásban
Akadálymentesít Az
A
település Településfejleszt
ési program
önkormányzat közintézményei
és ési koncepció
i intézmények, közterei
teljes
közterületek
mértékben
csak részben akadálymentesek
akadálymente Egy éves cél: A
sítettek
közintézmények
és
közterek
akadálymentesítése
megtervezése,
prioritási
sorrend
felállítása
Három
éves
cél:
Pályázat benyújtása
kiírás függvényében
Öt éves cél: Pályázat
benyújtása
kiírás
függvényében,
megvalósítás

•
Célcsoport
Polgármester
beazonosítása
, jegyző
•
Ellátási
formák feltérképezése
•Tájékoztatás
a
célcsoport részére az
ellátási formákról
•Segítségnyújtás
ügyintézésben

2023.12.31

•Épületek, közterek Polgármester
felmérése, hiányosság jegyző
pótlásának
megtervezése
•Pályázatfigyelés
•Pályázatírás
•Terveztetés
•Építés

2023.12.31

2019. 12.31. Adatbázis
az
ellátatlan
fogyatékkal élőkről
2021.12.31.
A
célcsoport
teljes
körben tájékozottak az
őket
megillető
támogatási formákról,
a rászorulók ellátásban
részesülnek
2023.12.31 A célcsoport
teljes
körben
tájékozottak az őket
megillető támogatási
formákról,
a
rászorulók ellátásban
részesülnek

Szociális
Fenntartás:
területen
élők, Folyamatos
ellátáshoz állami felmérés
források
tájékoztatás

2019. 12.31. Adatbázis
az épületek, közterek
hiányosságairól
2021.12.31
Akadálymentesítési
tervvel rendelkezünk
pályázat benyújtva
2023.12.31 Támogatott
pályázat(ok)
estén
teljes
körűen
akadálymentesített
közintézmények,
közterek

Építész
szakember,
pályázatíró,
pályázati
források
akadálymentesít
éshez, önerő

és

Fenntarthatóság:
Az
akadálymentesít
ett
épületek
állagmegóvása,
az
újonnan
felújítottak,
építettek
esetében
eleve
teljes
körű
akadálymentesít
éssel tervezünk

138

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Balástya Község Önkormányzata az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul
adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények
vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

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

Monitoring és visszacsatolás

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

Nyilvánosság

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a település
jegyzője felel.
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum
vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló,
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás

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

I. Balástya község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
II. Ezt követően Balástya község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 100/2018. (XII.21.) számú határozatával
elfogadta.
Balástya, 2018. december 21.

Ujvári László
polgármester

Magyar Mihályné
jegyző
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