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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, Demecser Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 2013. 09. 05. 141/2013
(IX.5) rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település
más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá,
hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Demecser Város 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 IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és
végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató
strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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,

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló
321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete
és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a
rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell
módosítani.”
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

A település bemutatása

Állandó lakosság száma 2013. január 1-én: 4368 fő.
Demecser az ország észak – keleti csücskében Szabolcs-Szatmár Bereg megyében található.
Nyíregyházától 30 km-re, az ukrán határtól 90 km távolságra fekvő mezővárosi település. Demecser
megközelíthető autóbusszal, és autóval, valamint vasúttal is.
A városban Oktatási Centrum működik, ezen belül, gimnázium, szakközépiskola, művészeti iskola, óvoda,
művelődési ház és könyvtár, valamint az egészségügyi ellátottsága is megfelelő (Központi Orvosi Ügyelet,
gyermekorvos, fogorvos, háziorvosok).
Infrastrukturális ellátottsága is alkalmassá teszi a mikro körzeti szerep ellátására.
A városban megrendezendő kulturális és más jellegű programokat, eseményeket a lakosság figyelemmel
kíséri, és szívesen vesznek részt rajta. 2015-ben ilyen formában első ízben került megszervezésre és
megrendezésre a Karácsonyi Forgatag az Önkormányzat részéről (ételosztás, műsorok, adventi gyertyák
meggyújtása).
Célok

Demecser Város 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 Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
1. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül. A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.)
Kormányrendelet módosította fenti jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január
1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló
ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása
szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- ig kellett megalkotnia az
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2.

3.

4.

5.

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét
a jegyzőre átruházza.
Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított
havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem
lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft).
(2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a
megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család esetén 150% (42.750.-Ft), illetve egyedülálló
személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül nevelő személy esetén 175 % (49.875.-Ft).
A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének
megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony
foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan
hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés
területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.
Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság szempontjait,
melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakult.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a
szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a
következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
6.

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható
támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg.
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:
I. Aktív korúak ellátása
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a
továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás.
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A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási
hivatal hatáskörébe került. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a
járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt
továbbítják a járási hivatalok részére.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként
változni fognak.
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem volt változás azon kívül, hogy a támogatást
a járási hivatal állapította meg.
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – jelenleg is 22 800 Ft.
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők voltak:
 A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január
1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.
 A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március
1-től milyen ellátásra jogosult.
 Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak azok a
személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak
minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
 Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg
rendszeres szociális segélyre.
 Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja,
akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
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Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani, egyedül a családi
jövedelemhatár összege változott:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér
90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló
személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az
önym. 92%-a: 26 220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor volt meg
állapít és akkor volt folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket –
ha a személy nyilatkozatában vállalta az együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által erre
kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat
elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az
aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük
miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
.
II. Lakásfenntartási támogatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási
támogatást, a következőképpen alakult:
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra volt jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
 Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően döntött a támogatásra való jogosultságról, akkor a
lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez.
III. Adósságkezelési szolgáltatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kellett nyújtani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.
IV. Méltányossági közgyógyellátás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől az
időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban
fennáll az alábbi esetekben:
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 Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
 Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban volt.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások
viseléséhez.
V. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
VI. Önkormányzati segély
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési
jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február
28-áig kellett megalkotnia.
VII.A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
szociális szolgáltatásokat érintő módosítások
 Az intézményi térítési díj szabályainak változása
 A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
 Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
 A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak
módosítása
 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
 Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
 Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
 Jogorvoslati rend pontosítása
9






A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok
Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása

VIII. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet módosításai
 A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.
30.) Korm. rendelet módosításai
 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításai
IX. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai



A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások:
a) pénzbeli, de természetben is nyújtható szociális ellátásként
- települési támogatást:
gyógyszerkiadások viseléséhez
temetési költség viseléséhez
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
szép korúak köszöntésére
-

rendkívüli települési támogatást,

b) természetbeni szociális ellátásként
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-

települési támogatás a Karácsonyi Ünnepekre
köztemetést biztosít.

2. Stratégiai környezet bemutatása
Széchenyi 2020.
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló
ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11
célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes
forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság
elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor
több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor
fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát
közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több
változásra számíthatunk.
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása

2014-2020 időszak Operatív programok:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

Terület és Településfejlesztési OP (TOP)
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Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

Koordinációs OP (KOP)

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal

-

Oktatás esélyegyenlőségi terve
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
Demecser Város Közbiztonsági és bűnmegelőzési programja
Gazdasági program

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Demecser, Kék, Gégény és Székely települések létrehozták a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási
Központot, amely a fenntartó Önkormányzatok közigazgatási területén lát el szociális alapfeladatokat:
szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, család-és gyermekjóléti szolgáltatást. 2016.01.01. napjától Kék és
Székely Községek kiváltak a társulásból a család-és gyermekjóléti feladatok ellátásának tekintetében, így ezt
a szociális alapfeladatot társulás kertén belül Demecser és Gégény közigazgatási területén látják el.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TEIR adatbázis, valamint a népszámlálási adatok szolgálnak
alapul. Emellett Demecser Város Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a településen működő
intézményektől gyűjtött adatok és az elektronikus média is hasznos információkkal szolgáltak.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

2015.03.01. napjától jelentősen átalakult a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. Az állami
és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok élesen elválasztásra kerültek. A szociális
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ellátórendszer 2015. március 1-jei átalakításával a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának
megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív
korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak a következő ügykörök: alanyi
ápolási díj, időskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra jogosultság.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015.
március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást az alábbi ellátásokra: lakásfenntartási támogatás,
adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás.
Az önkormányzati segély is átalakult, a rendkívüli élethelyzetre tekintettel a települési támogatás keretében
nyújtható a támogatás. Az önkormányzatok által biztosított ellátás elnevezése 2015. március 1. napjától
települési támogatás.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, önkormányzati rendeletben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Közfoglakoztatási adatok:

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *
2015 01Demecser
2013 év
2014 év
12.hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kemecsei járás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

38

164

86

Országos közfoglalkoztatási program támogatása

18

26

28

181

127

305

-

1

0

-- Belvízelvezetés

51

30

79

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása

43

30

68

-

-

-

-- Belterületi közutak karbantartása

39

24

62

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása

43

25

57

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

5

17

11

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

-

-

27

237

317

419

7,51%

10,06%

13,31%

162

130

149

26

32

39

Járási startmunka mintaprogram támogatása
összesen:
-- Mezőgazdaság

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás

Mindösszesen:
Közfoglalkoztatási mutató
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma
zárónapon
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők
száma zárónapon
14

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő
álláskeresők száma zárónapon

276

177

104

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon

463

339

292

Megvalósult képzések 2013-14-ben:
 alapkompetencia 109 fő
 mezőgazdasági munkás 10 fő
 konyhai kisegítő 5 fő
 motorfűrész-kezelő 5 fő
 parkgondozó 10 fő

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

fejlesztési lehetőségek

Alacsony az iskolázottság
Magas a munkanélküliség
Lakásproblémák

8 általános befejezése, szakképzettség szerzés
Munkahelyhez jutás segítése
Lakáshoz való hozzájutás segítése, életvezetési
tanácsok

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

2013.09.01. napjától változott a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma.
Korábban a közoktatási törvény tartalmazta, jelenleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény tartalmazza:
Hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
-

a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes
nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
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-

-

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,
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.

Halmozottan hátrányos helyzetű:
-

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,
a nevelésbe vett gyermek,
az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2013. 09. 01. napjától a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§. (2) bekezdése alapján: az
általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell
megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig,
amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.
Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet. – Az
általános iskolai napközi helyett vagy egész napos oktatás, vagy 16.00-ig tartó foglalkozás került
bevezetésre.
2015.09.01. napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből
hatályon kívül helyeződnek az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok a kötelező óvodába járás 3
éves kortól történő bevezetésével egyidejűleg.
Nyári étkezés:
Család-és gyermekjóléti szolgálat változásai:
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a
továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt.
39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4)
bekezdése szerinti feladatait.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként,
szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként
működteti.
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A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával,
valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.
Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást
igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, a cselekvőképességében a
gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen
korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával, és a 7. számú melléklet szerint esetnaplót
kell vezetni, ide nem értve a „Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló
gyermek védelme” és a „Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családbafogadásának elősegítése”
alcím alá tartozó eseteket.
Az együttműködési megállapodás tartalmazza: az igénybe vevő és törvényes képviselője nevét,
elérhetőségét, az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét, az igénybe vevő nyilatkozatát arról,
hogy tájékoztatást kapott a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett,
rá vonatkozó nyilvántartásokról, panaszjoga gyakorlásának módjáról, az igénybe vevő nyilatkozatát
együttműködésének szándékáról, és annak tudomásul vételét, hogy az igénybe vevő vagy törvényes
képviselője köteles a jogszabályban meghatározott intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, és
nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról. Az
együttműködési megállapodást az intézményvezető írásban köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel azzal,
hogy a megállapodást az Szt. 122/A. §-a alá tartozó szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtónak is alá kell
írnia. Az együttműködési megállapodás megkötését követő 15 napon belül kell elkészíteni az esetnapló A)
részét és B) részének 1. és 2. pontját.
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Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a
személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és
gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek
életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét,
gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét, a jelzésre köteles szervezeteket
felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére,
veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, tájékoztatja a
jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a
veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt,
illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség
mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, veszélyeztetettség esetén
kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést
tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt
adatkezelés kötelezettségét, a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti
rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak, a jelzőrendszeri szereplők
együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség
szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó
szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez, éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri
intézkedési tervet készít, és a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.
A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott
témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni. A szakmaközi
megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek
nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához
szükséges.
Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást
követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv tartalmazza: a jelzőrendszeri tagok írásos
beszámolójának tanulságait, az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, az éves célkitűzéseket,
és a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében
tervezett lépéseket.
Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni a
települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt, a gyermekjóléti
alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, a településen szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, a jelzőrendszer tagjainak
képviselőit, a gyámhivatal munkatársait, a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó
felügyelőjét, és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban
működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat több családsegítőt foglalkoztat, közülük települési jelzőrendszeri
felelőst kell kijelölni az (1) bekezdés szerinti feladatokra, illetve azok koordinálására.
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Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti
központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez tudomást, haladéktalanul
megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ koordinálja a járás
területén működő jelzőrendszerek munkáját, szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves
szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és
összehangolásához, összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri
intézkedési terveket, a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. § (7) bekezdése szerinti megkeresése alapján
segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és
gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok megoldásában, megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek
működésével kapcsolatban, megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, és a kapcsolati erőszak és
emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő
és Információs Telefonszolgálattal.
A család- és gyermekjóléti központ az (1) bekezdés szerinti feladatokra, illetve azok koordinálására járási
jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki. A gyermek bántalmazására, elhanyagolására vonatkozó jelzéssel érintett
személy részére nem biztosítható betekintés a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe,
amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre.
A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat
gyűjt, és tájékoztatja a szülőt, illetve - ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes
képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően - az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket
mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki
egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem
biztosításának elősegítésével, a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető
jogokról, támogatásokról és ellátásokról, a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben
lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos
örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és
az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az
utánkövetést végző szervezet felkeresését.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében segíti az igénybe vevőket a
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában,
ellátásának megszervezésében, az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása,
céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák
megelőzésébe, koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését, az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes
szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt
feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve - az
előbbiek mellett - a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt
jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével
esetkonferenciát szervez, a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes
képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés
eredményességét, és közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
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A szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell
megszervezni és dokumentálni.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli,
vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül
fel, esetmegbeszélést kezdeményez. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és
gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül
tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
Kötelező óvodáztatás bevezetése megtörtént, zökkenőmentes volt.
Nyári étkeztetés 2015-ben indult újra 319 gyermek étkezett a nyári szünidő időtartama alatt.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Sok hátrányos helyzetű gyermek

A szolgáltatás bevezetése az intézményekben
(óvoda, iskola)
A gyermekek helyzetén való enyhítés
Életvezetési tanácsadás
Tanévkezdési támogatások, ingyenes tankönyv
Gyermekek érdek-és jogvédelme

Beilleszkedési nehézségek, tisztasági problémák
Magatartási nehézségek, tanulási nehézségek
Továbbtanulás anyagi nehézségei
Magánélet: családi kapcsolatok felbomlása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Speciális munkahely, ahol csak nők dolgoznak a ko9nyhai kisegítői munkakör szintén közmunkaprogram keretein
belül.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Várandóság során a tanácsadásokon való részvétel
sok esetben elmarad

Felelősségtudatos gyermekvállalás kialakítása,
tanácsadáson, szűrővizsgálatokon való részvétel
elősegítése, egészségesebb életmódra nevelés

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Kirándulás az idősebb korosztály részére szervezve. Rendezvényeken való fellépésekre való felkérés (Gyöngykoszorú
népdalkör). Juttatások: anyagi forrástól függően. Polgárőrséggel közösen az idős korosztály részére ajtóriasztó
biztosítása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elmagányosodás, önálló életvitel fenntartásának
nehézsége
Bűncselekmények szenvedő alanyává válás

Megfelelő szociális ellátás nyújtása
Figyelemfelhívó kiadványok, szórólapok készítése
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közreadása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,
információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférési lehetőségek
akadálymentesítésének hiánya

akadálymentesítés

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.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Egyházak:




Demecseri Református Egyházközség
Demecseri Római Katolikus Egyházközség
Demecseri Görög Katolikus Egyházközség
Egyesületek:






Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Demecser Város Polgárőr Egyesülete
Demecseri Város Sportegyesület
Barátság Demecseri Nyugdíjas Egyesület

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
 Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás (Demecser, Gégény, Székely, Kék)
 Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása (Demecser, Berkesz, Gégény, Székely)
 Demecseri Óvodai Társulás (Demecser, Berkesz, Székely)
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
Felülvizsgálat során együttműködő partner intézmények: Demecser Város Önkormányzata, Általános Iskola,
Gimnázium, Védőnői Szolgálat, Háziorvos, Rendőrség.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A lakosság a www.demecser.hu oldalon tájékozódhat, véleményét írásban a Polgármesteri Hivatal
titkárságán adhatja le.
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Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

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

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Iskolai
Általános iskolai
végzettség
végzettség,
megszerzéséhez szakma hiánya
való hozzájutás
segítése

8
általános EU2020
befejezése,
stratégia
szakképzettség
szerzése

iskolai
végzettség
megszerzése

családsegítő

1 év

végzettség
megszerzők
száma

megfelelő
iskolai
programok

5 év

Többen szereztek szakképesítést, amivel könnyebben találtak munkát. Még mindig szükséges az iskolai végzettség és a szakmához jutás segítése.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: pályázati lehetőségek kihasználása, önkormányzati erőforrás.
2

Munkához
segítés

Sok
a Munkanélkülisé
munkanélküli
g csökkentése

EU
20250 A
stratégia
munkanélküliek
munkahelyhez
jutás segítése

Önkormányzat,
családsegítő

2 év

Közfoglalkoztatá Pályázati,
sban résztvevők önkormányzati
száma,
nyílt erőforrás
munkaerőpiaco
n
elhelyezkedette
k száma

5 év

Munkanélküliség csökkent a Városban köszönhető ez nagymértékben a közmunkaprogramoknak. A közmunkások közül többen elálltak dolgozni munkahelyekre. Az Önkormányzat megvette a Városban a
régi Kólagyár területét és feltett szándéka, hogy ide befektetőket keres, és új munkahelyeket teremt.
Közmunkaprogramban való további részvétel, amivel elősegítjük a munkához jutást, azt, hogy visszataláljanak az emberek a munka világába. A tervet fenn kívánjuk tartani 2018.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: pályázati lehetőségek kihasználása, önkormányzati erőforrás.

3

Lakásproblémák Rossz lakhatási Lakhatási
enyhítése
körülmények
körülmények

A
szociális Rossz lakhatási Önkormányzat,
családsegítő,
ellátások helyi körülmények
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1 év

Szociálisan

Pénzügyi
és 5 év
emberi forrás

javítása

szabályozásáról
szóló rendelete

javítása, tiszta védőnő,
és egészséges
életmód
megvalósítása
érdekében

rászoruló
családok

Lakásproblémákon a meglévő bérlakások kiadása segített. Még mindig előfordul rossz lakhatási körülmény, melyeket az Önkormányzat, a családsegítő, és a védőnő feltérképezésével igyekszünk orvosolni,
de ehhez még több időre van szükség.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2017.12.31-ig.
Megvalósítás határideje csak részben volt tartható.
Fenntarthatóság: pénzügyi, emberi erőforrás.
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

0-3
éves Sok a hátrányos
korosztály
helyzetű
hátrányos
gyermek
helyzetének
enyhítése

Gyermekek
hátrányos
helyzetének
megszűntetése

Nemzeti
stratégiában
részvétel

A
gyermekek családsegítők
helyzetének
fokozott
figyelemmel
kísérése

2 év

Védelembe vett Humán
gyermekek
erőforrás
száma

5 év

A védelembe vett gyermekek száma csökkent az elmúlt időben, a szülők belátóbbak, együttműködőbbek a családsegítővel. A képzésekben való részvétellel csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek
száma. Cél: tovább csökkenteni a hátrányos helyzetű gyermekek számát, fokozott figyelemmel kísérés a családsegítők részéről.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2018.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: humán erőforrás.

2

Óvodai
Beilleszkedési
munkához való nehézségek,
kapcsolódás
hiányzások,
tisztasági
problémák

A
gyermekek Nemzeti
hátrányainak
stratégiában
leküzdése
részvétel

Az
elvárható családsegítő
színvonalú
„jóléthez” való
hozzájutás
segítése

2 év

gondozásba vett humán
gyermekek
erőforrás
száma

5 év

Beilleszkedési nehézségek még mindig előfordulnak, tisztasági problémákkal is adódnak gondok. Gondozott gyerekek száma csökkenő tendenciát mutat.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2018.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: humán erőforrás.

3

Iskolai
Magatartási
munkához való nehézségek,

A testi, érzelmi, Közoktatási
Életvezetési,
erkölcsi fejlődés esélyegyenlőség egészségügyi
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családsegítő

2 év

védelembe
vételek száma

humán
erőforrás

5 év

kapcsolódás

tanulási
elősegítése
nehézségek,
érzelmi,
erkölcsi,
testi
fejlődés
nehezítettsége

i terv

tanácsadás

Magatartási nehézségek, tanulási nehézségek előfordulnak még. Védelembe vett gyerekek száma csökkenő tendenciát mutat. Kemecsei Család-és Gyermekjóléti Központnál kihelyezett pszichológus fogja
segíteni a családsegítő munkáját.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2018.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: humán erőforrás.
4

Tanévkezdési,
továbbtanulási
támogatások
(ingyen
tankönyv, Bursa
Hungarica
Ösztöndíj
pályázat, stb.)
biztosítása

A településen A településen
sok a szociálisan élő gyermekek
rászoruló
támogatása
gyermek,
nehézkes
a
továbbtanulás
biztosítása
a
szülőknek

Nemzeti
stratégia,
Esélyegyenlőség
i terv, Szociális
ellátások helyi
szabályozásáról
szóló rendelet

Segélye,
Önkormányzat
továbbtanulási
támogatások. A
rászoruló
gyermekek
tanulásához
szükséges
anyagi
hozzájárulás.
Továbbtanulás
ösztönzése,
sikeres iskolai
tanulmányok.

Minden évben, Szociálisan
5
éven rászoruló
keresztül.
gyermekek

Pályázati,
5 év
önkormányzati,
pénzügyiés
humán
erőforrások.

Nemzeti
stratégia

Páratlan
gyermekek
érdekeire
hangsúlyt
fektető
esetkezelés.

1 év

pénzügyi,
humán
erőforrás

Az Önkormányzat biztosítja a Bursa Hungarica Ösztöndíjat 2016. évtől.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2021.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: pályázati, önkormányzati, humán erőforrás.
5

Családi
kapcsolatok
erősítése,
kiegyensúlyozás
a, a gyermekek
érdekés
jogvédelme

elvált
szülők
esetében
a
gyermekeket
érintő
problémák
megoldásának
hiánya

A
veszélyeztetett
családok,
gyermekek
számának
csökkentése

A veszélyeztetett családok, gyermekek száma csökkent.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2017.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: pénzügyi, humán erőforrás.
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a családsegítő

veszélyeztetett
gyermekek
száma

5 év

III. A nők esélyegyenlősége
1

Felelősségtudat rossz szociális és
os
anyagi
gyermekvállalás, körülmények
szűrővizsgálatok
on
való
részvétel
elősegítése

tanácsadáson és Nemzeti
szűrővizsgálatok stratégia
on
való
megjelenés

Egészséges
életmódra
nevelés

védőnők

1 év

tanácsadáson,
pénzügyi,
vizsgálatokon
személyi
megjelent
erőforrás
várandós anyák
száma

5 év

Tanácsadáson, vizsgálatokon megjelent várandós anyák száma nő, sajnos több esetben előfordult azonban kiskorú terhessége. Ebben az esetben szociális válsághelyzetben lévő várandósként a család-és
gyermekjóléti szolgálat nyújt segítséget.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2017.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: pénzügyi, személyi erőforrás.
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

A városban élő
idősek egyenlő
esélyű
hozzáférésének
biztosítása
a
szociális
szolgáltatásokho
z

Egyedül
élő A
szociális
emberek önálló szolgáltatások
életvitelének
biztosítása
fenntartása

Demecser Város
Önkormányzat
szociális
ellátásokról
szóló rendelete

tudatosítani a
szolgáltatásokho
z
való
hozzáférés
lehetőségét

szociális
intézmény
vezetője,
szociális
gondozók

1 év

magányosan
humán
élő,
idős erőfforrás
lakosság

5 év

1 év

bűncselekmény pénzügyi,
ek száma az idős humán
emberek
erőforrás
körében

5 év

A városban egyedül élő idős embereknek biztosítjuk a szociális alapellátásokat, a hozzáférés biztosítva van egyenlő eséllyel.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2017.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: humán erőforrás.
2

az idős lakosság Az idős emberek biztonságérzet
létbiztonságána gyakran
erősítése
k növelése
bűncselekmény
szenvedő
alanyává válik

Demecser Város
Közbiztonsági és
bűnmegelőzési
cselekvési
programja

bűncselekmény
áldozatává
válásának
kizárása

szociális
intézmény
vezetője

Demecser Városában élő egyedülálló idős emberek részére ajtóriasztó került kiosztásra létbiztonságuk növelése érdekében. 7 térfigyelő kamera van a településen, ami a rendőrségen van bekötve.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2017.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: pénzügyi, humán erőforrás.
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

A
közszolgáltatáso
khoz, közösségi
közlekedéshez,
információhoz
és közösségi élet
gyakorlásához
való hozzáférés
lehetőségének
akadálymentesít
ése

Közszolgáltatáso
khoz, kulturális,
sportprogramok
hoz,
közlekedéshez
való hozzáférés.

Akadálymentes
környezetre
történő
törekvése
egyenlő esélyű
hozzáférés
biztosítása
az
önálló
életvitelben

Demecser város
építési
szabályzatának
terve

az
önkormányzat
akadálymentesít
és
ütemterv
szerinti
megvalósítása

Több helyen sikerült már akadálymentesítést végeznie az Önkormányzatnak, és a jövőben is ezt szeretné folytatni.
A tervet fenn kívánjuk tartani 2017.12.31-ig.
Megvalósítás határideje tartható volt.
Fenntarthatóság: humán erőforrás.
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1 év

akadálymentesít
ett
önkormányzati
intézmények
száma

pályázati
források
igénybevétele,
önkormányzati
erőforrás

5 év

Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Beadott TOP Pályázatok:






TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Demecserben
TOP-4.2.1 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben
TOP-5.2.1 Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben
TOP-2.1.2 Demecser város környezettudatos megújítása
TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecseren

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

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

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Iskolai
Általános iskolai
végzettség
végzettség,
megszerzéséhez szakma hiánya
való hozzájutás
segítése

8
általános EU2020
befejezése,
stratégia
szakképzettség
szerzése

2

Munkához
segítés

3

Lakásproblémák Rossz lakhatási Lakhatási
enyhítése
körülmények
körülmények
javítása

Sok
a Munkanélkülisé
munkanélküli
g csökkentése

családsegítő

2017.12.31.

Önkormányzat,
családsegítő

2018.12.31.

Közfoglalkoztatá Pályázati,
sban résztvevők önkormányzati
száma,
nyílt erőforrás
munkaerőpiaco
n
elhelyezkedette
k száma

Rossz lakhatási Önkormányzat,
családsegítő,
körülmények
javítása, tiszta védőnő,
és egészséges
életmód
megvalósítása

2017.12.31.

Szociálisan
rászoruló
családok

iskolai
végzettség
megszerzése

EU
20250 A
stratégia
munkanélküliek
munkahelyhez
jutás segítése

A
szociális
ellátások helyi
szabályozásáról
szóló rendelete

28

végzettség
megszerzők
száma

megfelelő
iskolai
programok

5 év
Feltételek
adottak

5 év
Pályázatok
feltérképezése

Pénzügyi
és 5 év
emberi forrás
Folyamatos

érdekében
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

0-3
éves Sok a hátrányos
korosztály
helyzetű
hátrányos
gyermek
helyzetének
enyhítése

Gyermekek
hátrányos
helyzetének
megszűntetése

2

Óvodai
Beilleszkedési
munkához való nehézségek,
kapcsolódás
hiányzások,
tisztasági
problémák

A
gyermekek Nemzeti
hátrányainak
stratégiában
leküzdése
részvétel

3

Iskolai
Magatartási
A testi, érzelmi, Közoktatási
Életvezetési,
munkához való nehézségek,
erkölcsi fejlődés esélyegyenlőség egészségügyi
kapcsolódás
tanulási
elősegítése
i terv
tanácsadás
nehézségek,
érzelmi,
erkölcsi,
testi
fejlődés
nehezítettsége

4

Tanévkezdési,
továbbtanulási
támogatások
(ingyen
tankönyv, Bursa
Hungarica
Ösztöndíj
pályázat, stb.)
biztosítása

A településen A településen
sok a szociálisan élő gyermekek
rászoruló
támogatása
gyermek,
nehézkes
a
továbbtanulás
biztosítása
a
szülőknek

5

Családi
kapcsolatok
erősítése,
kiegyensúlyozás
a, a gyermekek
érdekés
jogvédelme

elvált
szülők
esetében
a
gyermekeket
érintő
problémák
megoldásának
hiánya

A
veszélyeztetett
családok,
gyermekek
számának
csökkentése

Nemzeti
stratégiában
részvétel

A
gyermekek családgondozók
helyzetének
fokozott
figyelemmel
kísérése

2018.12.31.

Védelembe vett Humán
gyermekek
erőforrás
száma

5 év
Folyamatos

Az
elvárható családgondozó
színvonalú
„jóléthez” való
hozzájutás
segítése

2018.12.31.

gondozásba vett humán
gyermekek
erőforrás
száma

5 év
Folyamatos

családgondozó

2018.12.31.

védelembe
vételek száma

humán
erőforrás

5 év
Folyamatos

Nemzeti
stratégia,
Esélyegyenlőség
i terv, Szociális
ellátások helyi
szabályozásáról
szóló rendelet

Segélye,
Önkormányzat
továbbtanulási
támogatások. A
rászoruló
gyermekek
tanulásához
szükséges
anyagi
hozzájárulás.
Továbbtanulás
ösztönzése,
sikeres iskolai
tanulmányok.

2021.12.31.

Szociálisan
rászoruló
gyermekek

Pályázati,
önkormányzati,
pénzügyiés
humán
erőforrások.

5 év
Önkormányzat
anyagi
forrásaitól
függően

Nemzeti
stratégia

Páratlan
gyermekek
érdekeire
hangsúlyt
fektető
esetkezelés.

2017.12.31.

veszélyeztetett
gyermekek
száma

pénzügyi,
humán
erőforrás

5 év
Folyamatos
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a családsegítő

III. A nők esélyegyenlősége
1

Felelősségtudat rossz szociális és
os
anyagi
gyermekvállalás, körülmények
szűrővizsgálatok
on
való
részvétel
elősegítése

tanácsadáson és Nemzeti
szűrővizsgálatok stratégia
on
való
megjelenés

Egészséges
életmódra
nevelés

védőnők

2017.12.31.

tanácsadáson,
pénzügyi,
vizsgálatokon
személyi
megjelent
erőforrás
várandós anyák
száma

5 év
Folyamatos

Demecser Város
Önkormányzat
szociális
ellátásokról
szóló rendelete

tudatosítani a
szolgáltatásokho
z
való
hozzáférés
lehetőségét

szociális
intézmény
vezetője,
szociális
gondozók

2017.12.31.

magányosan
humán
élő,
idős erőforrás
lakosság

5 év
Folyamatos

Demecser Város
Közbiztonsági és
bűnmegelőzési
cselekvési
programja

bűncselekmény
áldozatává
válásának
kizárása

szociális
intézmény
vezetője

2017.12.31.

bűncselekmény pénzügyi,
ek száma az idős humán
emberek
erőforrás
körében

5 év
Folyamatos

Demecser város
építési
szabályzatának
terve

az
önkormányzat
akadálymentesít
és
ütemterv
szerinti
megvalósítása

2017.12.31.

akadálymentesít
ett
önkormányzati
intézmények
száma

5 év
Folyamatos

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

A városban élő
idősek egyenlő
esélyű
hozzáférésének
biztosítása
a
szociális
szolgáltatásokho
z

Egyedül
élő A
szociális
emberek önálló szolgáltatások
életvitelének
biztosítása
fenntartása

2

az idős lakosság Az idős emberek biztonságérzet
létbiztonságána gyakran
erősítése
k növelése
bűncselekmény
szenvedő
alanyává válik

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

A
közszolgáltatáso
khoz, közösségi
közlekedéshez,
információhoz
és közösségi élet
gyakorlásához
való hozzáférés
lehetőségének
akadálymentesít
ése

Közszolgáltatáso
khoz, kulturális,
sportprogramok
hoz,
közlekedéshez
való hozzáférés.

Akadálymentes
környezetre
történő
törekvése
egyenlő esélyű
hozzáférés
biztosítása
az
önálló
életvitelben
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pályázati
források
igénybevétele,
önkormányzati
erőforrás

Megvalósítás

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri,
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását
követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos
egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a
HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
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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

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:

munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője,
partnerek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Győri Tibor ügyintéző
(esélyegyenlőségi referens) felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 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:
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-

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.)

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
Demecser Város Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része az
Intézkedési Terv) megvitatta és a 42/2016.(IX.23.) számú határozatával elfogadta.

Demecser, 2016.szeptember 23.

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

35

