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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kenderes Város 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
Kenderes város Jász-Nagykun-Szolnok megyében van, a megyeszékhelytől 40 km-re.
Közigazgatásilag ide tartozik a várostól 9 km-re fekvő Bánhalma is. A két település lakosainak
száma 4800 fő (Ebből Bánhalmán kb. 800 ember él.) A lakónépesség 15%-a roma.
A népesség fogy. A évi halálozások száma több mint a kétszerese a születések számának, s az
elvándorlók száma is kétszeresen meghaladja az idetelepülőkét. Ha azonban ezeket a
mutatókat a roma népesség tekintetében vizsgáljuk, éppen ellenkező tendenciákat
tapasztalhatunk. A város lakosságának etnikai összetétele így fokozottan gyors ütemben
változik.
A település tradicionálisan agrár-jellegű, ipara gyakorlatilag nincs. Helyben kevés
munkalehetőség található, a munkavállalók jelentős része a közelebbi és a távolabbi
településekre ingázik.
Az infrastruktúrák kiépítettség az elektromos hálózat, az ivóvíz hálózat, illetve a vezetékes
gázhálózat tekintetében 100%-os. A város útjainak 90%-a szilárd burkolatú. A szennyvíz hálózat
kiépítettsége 62%-os.
Az önálló orvosi körzetek száma 3. Egy fogorvosi körzet van, illetve egy gyógyszertár üzemel a
településen.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
lakónépesség
2007 (fő)

5048 fő

2008 (fő)

4917 fő

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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Lakónépesség számának változása (%)

97 %

2009 (fő)

4840 fő

Lakónépesség számának változása (%)

98 %

2010 (fő)

4736 fő

Lakónépesség számának változása (%)

98 %

2011 (fő)

4647 fő

Lakónépesség számának változása (%)

98 %

2012 (fő)

n.a. fő

Lakónépesség számának változása (%)

n.a. %

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A település területe 111,24 km2 (11124 ha).

Az önkormányzati adatok (2008. december) szerint a lakónépesség száma 4917 fő, 2010. adatok
alapján 4736 fő, amely jelentős csökkenést mutat. Amint az közismert, Magyarország lakossága
folyamatosan csökken. Jelentős különbség van azonban az ország, illetve a régió egyes területei
között a fogyás mértékét tekintve.
2. számú táblázat - Állandó népesség
állandó népesség száma
nő
férfi

4840 fő
2478 fő
51 %
2362 fő
4

49 %
125 fő
2,6 %
377 fő
7,8 %
332 fő
6,9 %
112 fő
2,3 %
110 fő
2,3 %
1182 fő
24,4 %
1502 fő
31 %
161 fő
3,3 %
124 fő
2,6 %
453 fő
9,4 %
294 fő
6,1 %

0-2 évesek
0-14 éves nők
0-14 éves férfiak
15-17 éves nők
15-17 éves férfiak
18-54 éves nők
18-59 éves férfiak
60-64 éves nők
60-64 éves férfiak
65 év feletti nők
65 év feletti férfiak
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Állandó népesség-nők

9,40%

7,80%
2,30%

3,30%

0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

24,40%
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Állandó népesség-férfiak

6,10%

6,90%

2,60%

2,30%

0-14 éves férfiak
15-17 éves férfiak
18-59 éves férfiak
60-64 éves férfiak
65 év feletti férfiak

31%

A táblázat adataiból, valamint a diagram szemléltetésével jól látható, hogy Kenderes városában
2011. évben hogyan oszlott meg a lakosság száma korcsoportonként és nemenként. A nők száma 2
%-kal több, mint a férfiak száma.
3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
2001
1230
2008
786
2009
778
2010
765
2011
747
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)
979
819
789
733
709
n.a.

Öregedési index (%)
125,6
96
97
104
105
n.a.

Az öregedési mutatók alapján elmondható, hogy Kenderes lakossága jelentősen öregszik. A
fiatalok egyre kevesebben vannak.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

68
96
54
56
n.a.

elvándorlás

egyenleg

116
103
95
84
n.a.

-48
-7
-41
-28
n.a.

Az elvándorlás a településen probléma – a város népességmegtartó ereje nem elég erős – a
változások mértékét megtekintve azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a folyamatos és jelentős
népességveszteségnek ez lehet az egyik oka. Sajnos az is kedvezőtlen jel, hogy az utolsó évek
mérlege negatív ráadásul a 2008-as év a legrosszabb év volt az elemzett időszakban.
A népességfogyás mértékét valamennyire mérsékli a vándorlási egyenleg, azonban problémát jelent, hogy a
bevándorlók többnyire peremhelyzetű társadalmi rétegek képviselői, míg az elvándorlók, egyre inkább a
magasan képzett és fiatal korosztály soraiból kerülnek ki.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Élve születések száma
2008
35
2009
48
2010
36
2011
35
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2008

halálozások száma
83
81
67
86
n.a.

természetes szaporodás (fő)
-48
-33
-31
-51
n.a.

Természetes szaporodás (fő)
2009
2010
2011

0
-10
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fő
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-60

Az országos negatív népesedési tendenciák a településre is jellemzőek. Kenderes demográfiai
problémáját az állandósult természetes fogyás jelenti, aminek következtében a város
lakosságszáma lassú ütemben, de folyamatosan csökken.
Az elmúlt évek során tapasztalható gyermekszületéseket vizsgálva nem lehet egyértelmű
következtetéseket levonni a népességcsökkenéssel kapcsolatban.
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A természetes születés/halálozás folyamatát elemezve azt állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt 4 év
mindegyikében negatív volt a város mérlege. Az ok a természetes fogyás, a halálozások száma
meghaladta az élve születések számát.

Értékeink, küldetésünk
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei döntésein keresztül fejezi ki
elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen
irányú kötelező feladatok ellátásán túl a település nem önkormányzati fenntartású intézményeivel,
társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházaival, önszerveződéseivel, társulásaival,
egyesületeivel és alapítványaival közösen törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét
a társadalmi élet minden területén.
A település az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz annak
érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív
szerepet játszanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is.
Értékként kezeljük:
Szolidaritás
Településünk közösségének minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban
elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékossággal élők társadalmi integrációját,
foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. Ennek érdekében a fennálló fizikai és információs
akadályokat meg kívánjuk szüntetni.
Méltányos és rugalmas bánásmód
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező
egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések
kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási
pozíciójának javulását, megőrzését.

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

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését 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.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei döntésein keresztül fejezi ki
elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen
irányú kötelező feladatok ellátásán túl a település nem önkormányzati fenntartású intézményeivel,
társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházaival, önszerveződéseivel, társulásaival,
egyesületeivel és alapítványaival közösen törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét
a társadalmi élet minden területén. Ide tartoznak a szociális jellegű helyi rendeleteink, a
célcsoportokat érintő egyéb önkormányzati rendeletek.
2. Stratégiai környezet bemutatása
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Kenderes Város Önkormányzatának költségvetési koncepciója
Kenderes Város Önkormányzatának éves költségvetése
Kenderes Város Önkormányzatának Gazdasági Programja
Kenderes Város Önkormányzatának településrendezési terve
Kenderes Város Önkormányzatának szolgáltatástervezési koncepciója
Kenderes Város Önkormányzatának Sportkoncepciója
Kenderes Város Önkormányzatának településfejlesztési koncepciója
Kenderes Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése
Hulladékgazdálkodási Terv
Környezetvédelmi Program
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A karcagi kistérség 5 települést foglal magába (Kenderes Karcag, Kisújszállás, Berekfürdő, Kunmadaras). A
térségen belüli együttműködés jó. Karcag Városával közösen részt veszünk az ivóvízminőség javító
programban. A HEP különösen a közoktatási területen kapcsolódhat a Karcagi Kistérség Közoktatási
intézkedési tervéhez, illetve a KLIK fenntartásában lévő intézmények tekintetében szintén az ágazat
tankerületi szintű szabályozásaihoz.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza. E mellett célszerű es szükséges támaszkodni egyéb adatforrásokra:
releváns (helyi, térségi, országos) kutatások adataira, az önkormányzat által gyűjtött adatokra,
illetve a partnerek által nyújtott adatszolgáltatásra. Mindezek alapján vázolható fel a település
átfogó helyzetkepe esélyegyenlőségi szempontból, illetve az is láthatóvá válik, hogy mely
területeken szükséges további adatok gyűjtése.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A roma nemzetiség arányáról pontos adat a törvényi szabályozások miatt nem áll rendelkezésre.
Becslések szerint a város lakosságának 15%-a roma, amely mintegy 700 lakost jelenthet. Általános
probléma a munkajövedelem hiánya, rossz anyagi helyzet, az oktatási rendszerből való kiesés.
A roma gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében jelentős lépés volt a város
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének elkészítése 2010 tavaszán.
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből
önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, melynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkozik meg és súlyos megélhetési
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek között a rendszerváltást követően
a munkahelyek megszűnése, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére- nem kis
részben az oktatás és képzés hiányosságaira – a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni,
családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés
hiányosságaira vezethetőek vissza.
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben,
az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó
társadalmi a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, amely sajnos Kenderesen is
reális probléma.
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való
kirekesztettségüket okozza.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmat azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az
etnikai és szociális dimenzió összemosása, es ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes
probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság
és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, am a kettő nem
fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben elő ember cigány/roma.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

Szociális törvény alapján:
4. § (1) E törvény alkalmazásában
a) jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c)
bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel
csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
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ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
A családok támogatásáról szóló törvény így fogalmaz:
i) jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként
meghatározott - belföldről vagy külföldről származó - vagyoni érték, bevétel, amelynek havi
összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét;
j) rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem;

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nő
2008
2009
2010
2011

1674
1674
1678
1681

férfi
1800
1453
1797
1762

nyilvántartott álláskeresők száma

összesen
3474
3127
3475
3443

nő
fő
253
214
235
246

%
15
13
14
19

férfi
fő
190
297
320
313

%
10
20
18
17

összesen
fő
%
443
13
511
16
555
16
559
16
14

2012

Na.

Na.

Na.

Na.

Na.

Na.

Na.

Na.

Na.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresők aránya
600
500

Fő

400
300
200
100
0
2008

2009

2010

2011

Év

Fenti adatok jól mutatják, hogy a településen 2008 óta a nyilvántartott álláskeresők száma meglehetősen
magas volt. Az álláskeresők számának folyamatos emelkedése szintén nyomon követhető.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya2
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év

2008

2009

2010

2011

2012

fő

443

511

555

559

n.a.

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%

31
7
65
14,7
47
10,61
54
12,2
61
13,77
65
14,67
49
11,06
52
11,74

24
4,7
81
15,85
60
11,74
67
13,11
67
13,11
59
11,54
54
10,57
60
11,74

27
4,86
91
16,4
66
11,89
67
12,07
82
14,77
58
10,45
72
12,97
60
10,81

27
4,83
86
15,38
79
14,13
53
9,48
82
14,67
66
11,81
57
10,2
66
11,81

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

Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők számára,
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát.
2
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fő
%
fő
61 év felett
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
56-60 év

16
3,6
3
0,68

38
7,44
1
0,19

30
5,4
2
0,36

41
7,33
2
0,36

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

3.2.2. táblázat adatai különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben rámutathatnak
arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés, vagy további
beavatkozásokat szükséges tervezni. A 2008-as adatok a munkanélküliség további emelkedését
mutatják.
A fenti táblázatból látható, hogy Kenderesen a munkanélküliség 2011 évben volt a legmagasabb,
minden korcsoportot érintve.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és
aránya nemenként

nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli összesen
fő
nő
férfi
összesen
2008
253
190
443
2009
297
214
511
2010
320
235
555
2011
246
313
559
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nő
116
108
155
93
n.a.

180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli
fő
%
férfi
összesen
Nő
férfi
összesen
100
216
46
53
45,93
100
208
50
34
40,38
146
301
66
47
37,54
117
210
38
37
35,71
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása azt mutatta, hogy 2008 év után folyamatosan emelkedett
az álláskeresők száma. 180 napon túli regisztráltak száma hasonló dinamikával változott évről évre.
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
nemenként

év

18-29 évesek száma
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
384
436
820
2009
383
433
816
2010
382
442
825
2011
373
424
797
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
Férfi
összesen
fő
%
fő
%
fő
%
24
6,25
21
4,8
45
5,5
22
5,7
29
6,7
51
6,25
23
6,02
32
7,2
55
6,7
23
6,16
31
7,3
54
6,8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A munkanélküliségi a pályakezdőket sem kímélte. A fenti táblázatból és diagramból jól látható,
hogy a pályakezdők között igen magas a munkát keresők aránya. Ez a nem piacképes felsőfokú
képesítés megszerzésének a vizsgálatát veti fel. Folyamatosan nő a pályakezdő álláskeresők száma.
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b) alacsony iskolai végzettségűek3 foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

15 éves és idősebb
15-X éves legalább általános
lakosság száma összesen
iskolát végzettek száma
összesen
nő
férfi
összesen
nő
férfi
fő
fő
fő
fő
fő
fő
2001
4167
2103 2064
3414
1654 1760
2011
3938
1908 2030
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés
év

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen
nő
férfi
fő
%
fő
%
fő
%
753 100 449 59,63 304 40,37
n.a. n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Fenti számú táblázat a legutóbb rendelkezésre álló adatok alapján jól mutatja, hogy az általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezők aránya magas településünkön.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

nyilvántartott
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
Év
álláskeresők száma
8 általánosnál alacsonyabb végzettség
8 általános végzettség
összesen
Fő
fő
fő
2008
443
96
179
2009
511
92
182
2010
555
84
214
2011
559
75
200
2012
N.a.
N.a.
N.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 3.2.6. számú adatbázisban a regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása látható. A
8 általánost végzettek száma több, mint a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma. Az
adatok alapján évente szinte a kétszerese.
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek

év

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen
elvégzők száma

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

3

%
0
0
0
0

Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők összesen
résztvevők
résztvevők
résztvevők
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2009
0
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
c) közfoglalkoztatás
Az önkormányzat minden évben részt vesz közmunkaprogramokban, közfoglalkoztatás szervezésében.
2012-ben a start munkaprogramban 178 Főt foglalkoztattunk, 2013-ban 359 fő munkavállalót
foglalkoztatunk. Becslések szerint közel 60%-uk roma.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)

A település tradicionálisan agrár-jellegű. Helyben kevés munkalehetőség található, a
munkavállalók jelentős része a közelebbi és a távolabbi településekre ingázik. Az önkormányzat
kiemelt feladatának tartja munkahely teremtő beruházások megvalósításának előmozdítását.
Ipari területté nyilvánított, ipari parkká fejleszthető területtel rendelkezünk, valamint egy
komplex ipartelep megvásárlását tervezzük, amelyen a település önellátásra való
berendezkedésének megvalósítása, valamint a munkaerőpiaci problémák enyhítése a fő célunk.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

A fiatalok foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciáljára vonatkozó adatok nem
érhetők el.
A vonzáskörzetben rendelkezésre álló programok, amelyek megkönnyítik a fiatalok
foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet –Szolnokon érhetők el. Az
adatok hozzáférése partnerekkel – munkaügyi központ, civil szervezetek -, való együttműködésben
valósulhat meg. Különös figyelmet kell fordítani a jó gyakorlatok feltárására, a hiányterületekre és
az adaptálható programokra is.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A felnőttképzési és a foglalkoztatási programokon résztvevők száma fontos mutató a településen élő
munkanélküliek perspektívájára és a hátrányos munkaerő-piaci helyzetből való kitörésre vonatkozóan.
Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezet településünkön elsősorban a Baptista egyház fenntartásában
működő családsegítő szolgálat, valamint az önkormányzat.
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g) mélyszegénységben élők és romák4 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása

A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben
határozta meg az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek
60%-ánál kevesebből élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a
háztartások összes nettó jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag
munkából, társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd
csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal.
A roma származású foglalkoztatottakra Kenderesen jelenleg nincs rendelkezésre álló adat.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az
elbocsátásoknál érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci
státusz között erős összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek es
inaktívak együtt) es azokon belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedtek el
legnagyobb valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi életútjuk során.
Kenderesen jelenleg ezirányú helyi adatok nem állnak rendelkezésre.

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

Kenderes Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott alábbi szociális ellátásokat biztosítja:
- rendszeres szociális segély,
- közcélú foglalkoztatás,
- ápolási díj,
- időskorúak járadéka,
- lakásfenntartási támogatás,
- közgyógyellátás,
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- köztemetés,
- egészségügyi szolgáltatásra jogosultság.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
év

15-64 év közötti lakónépesség
száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

2008
2009
2010

1646
1935
2000

113
132
175

6,9%
6,8%
8,8%

4

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel,
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését).
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2011
2188
2012
2235
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Álláskeresési segélyben részesülők száma közel azonos adatokat mutat 2008 és 2010 közötti
években, a 2011-től a segélyben részesülők száma jóval magasabb a többi évhez viszonyítva.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év
2008
2009
2010
2011
2012

nyilvántartott álláskeresők száma

álláskeresési járadékra jogosultak

fő

fő

%

1646
1935
2000
2188
2235

n.a.
87
74
96
41

#ÉRTÉK!
4,5%
3,7%
4,4%
1,8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A 3.3.2. adatsor a járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról fontos.
Ennek elemzése során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy
csökkent a járadékra jogosultak aránya. E mellett a kapott adatokat szükséges összevetni a
munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők
hozzájutnak-e támogatáshoz. Kenderesen Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek
száma az eddigi tendenciát követi. 2012-ben magas ez az arány.
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma
rendszeres szociális
segélyben részesülők
év
fő

15-64 évesek %ában

Foglalkoztatást
helyettesítő támogatás
(álláskeresési támogatás)
fő

2008
28
100%
123
2009
39
100%
146
2010
8
100%
200
2011
3
100%
169
2012
5
100%
262
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A 3.3.3 táblázat adatsora azt jelzi, hogy Kenderes településen a szociális segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres
szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy
egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű, aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres,
megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső
személy veheti igénybe.
Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási
támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap
munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási jogviszony alapján.
Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás
körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta
teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység
időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel
nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a
kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek
foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség
figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzatunk rendeletben előírja
jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A
BJP/FHT összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazítva, több mint négy évig
változatlanul 28 500 forint volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra.
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma folyamatosan nő. Különösen nagy ugrás
tapasztalható2011 és 2012 között.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
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lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány

év

összes
lakásáll
omány
(db)

bérlakás
állomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

szociális
lakásállom
ány (db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmények
et biztosító
lakások
száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmények
et biztosító
lakások
száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2008

2013

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009

2013

n.a.

13

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2010

2008

n.a.

7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2011

2009

n.a.

10

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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2011. évben Kenderesen a lakásállomány száma több, mint kétezer lakás, ebből alacsony
komfortfokozatú 22%. A bérlakások száma tíz lakás, ebből mind az önkormányzat tulajdonában
van. A lakásépítések, ahogyan a fenti adatokból is látszik, az elmúlt években csökkentek, vagy
stagnáltak. A gazdasági válság ezen a területen is éreztette hatását helyi szinten is.
b) szociális lakhatás
Kenderes Város önkormányzata szociális célú bérlakással nem rendelkezik. Az önkormányzat bérlakás
helyzetének javítására, bérlakás építési programban gondolkodott ám ez pályázati forrás és a szükséges
önerő nélkül nem kivitelezhető.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Erre vonatkozóan nem áll adat rendelkezésünkre.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Ilyen jellegű adatok szintén nem állnak rendelkezésünkre, az azonban elmondható hogy a településen a
hajléktalanság, mint jelenség nem jelentkezik.
e) lakhatást segítő támogatások

Kenderesen a lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma évről-évre folyamatosan
növekszik, ami nagymértékű változást jelent. Erre a tendenciára különös figyelmet kell fordítani
esélyegyenlőségi szempontból.
f) eladósodottság
Kenderesen is komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának
megállapításához nyúlt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná
leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési támogatásban
részesülők száma

2008

505

0

2009

482

0

2010

499

0

2011

673

0
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Az infrastruktúrák kiépítettség az elektromos hálózat, az ivóvíz hálózat, illetve a vezetékes gázhálózat
tekintetében 100%-os. A város útjainak 90%-a szilárd burkolatú. A szennyvíz hálózat kiépítettsége 68%os, a teljessé tétele érdekében Európai Uniós beruházás van folyamatban. Az ivóvízminőség javítása
érdekében az EU-s projekt Karcag Várossal közösen szintén megvalósítás alatt áll. Külterületi lakott
ingatlanok vannak a településen, ezek jellemzően mezőgazdasághoz kötődő tanyák.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

A szegregátumok az ún. alacsony státuszú népesség aránya, vagyis legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezőknek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezőknek az aktív
korúakon belüli aránya alapján jelölhetők ki. Szegregátumnak minősülnek azok a területek, ahol az
alacsony státuszú népesség aránya meghaladja az 50%-ot.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Szegregátum jelenleg Kenderesen nem azonosítható.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
Szegregátum jelenleg Kenderesen nem azonosítható.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság
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életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak.
Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
év

Felnőttek és gyermekek
részére tervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által ellátott
szolgálatok száma

2008

0

3

1

2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

3
3
3
3

1
1
1
1

Kenderesen három vegyes körzetben 3 vegyes orvosi körzet, valamint egy fogorvos működik.
Működésükért a települési önkormányzat felelős, alapfeladat-ellátási kötelezettségéből
következően. Ebből 2 felnőtt házi orvosi, 1 gyermek házi orvosi, 1 fogorvosi praxis áll a lakosság
szolgálatára. Egy betöltetlen praxis van a településen, amelynek az ellátása helyettesítés
keretében történik.
A gyermekorvosi feladatokat 3 fő védőnő segíti. Valamennyi védőnő rendelkezik az előírt
képesítéssel, szakmai felügyeletüket az ÁNTSZ illetékes vezető védőnője látja el. A sürgősségi
betegellátást két különálló szervezet látja el, az ügyeleti szolgálat, valamint a mentőszolgálat.
3.6.2. számú táblázat – Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

285

2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR,KSH Tstar

61
183
119
Nincs adat

26

Közgyógyellátottak száma (fő)
300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi
szempontból jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi
állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási
igazolványt: 1. alanyi jogon, 2. normatív alapon, 3. méltányossági alapon.
3.6.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

33

2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR,KSH Tstar
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók
meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan
fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását,
ápolását végzi.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés a fentiekben részletezettek szerint elérhető településünkön,
szakellátások a szomszédos Kisújszálláson, illetve Karcagon elérhetőek.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés

A település lakosságának szűrővizsgálati részvételi arányára statisztikai adatgyűjtés részleges és
hiányos. Továbbá nem áll rendelkezésre adat az egészségügyi ellátás keretében végzett
felvilágosító tevékenység által elért személyek számának meghatározására sem, annak ellenére,
hogy ilyen előadások rendszeresen szervezésre kerülnek. A szűrővizsgálatokon való részvételre a
területileg illetékes kórház és szakrendelőben van lehetőség, illetve a tüdőszűrésre helyben is.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Ezen ellátásokhoz való hozzáférés szintén nem biztosított helyben, Karcagon, illetve a megyeszékhely
Szolnokon elérhető.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A közétkeztetéssel foglalkozó szervezetek és társaságok szem előtt tartják az egészséges életvitel
és a reform étkezés lehetőségének nyújtását minden korosztály számára. Az étkeztetés során
ügyelnek a szükséges napi rost, zöldség és gyümölcs bevitel előirányzott mértékének biztosítására,
kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek és az idősek korosztályánál.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A település rendelkezik Sportkoncepcióval, amely részletezi a sporttal kapcsolatos teendőket. Az elmúlt
években felújításra került az Apáczai Csere János Általános Iskola tornaterme, valamint a Kenderesi
Szakiskola Középiskola és Kollégiumban műfüves pálya létesült, ezzel javultak a spotra, egészséges
életmódra nevelés feltételei településünkön.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Helyben nem áll rendelkezésre, hanem a Kistérségen belül.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül

Az egészségügyi helyzet mutatói közül a fogyatékkal élőkre és a roma népességre vonatkozóan
gyűjtött adatok nem állnak rendelkezésre.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Kenderes Város közösségi életének több színtere van. Az önkormányzat és a választott Képviselő-testület a
közösségi élet egyik szignifikáns megjelenítője, a kenderesi polgárok közösségét reprezentáló grénium.
Aktív testületi és bizottsági munka jellemzi tevékenységét, a Város érdekében fejlesztések minél szélesebb
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körű kiaknázása. A roma nemzetiséget nemzetiségi önkormányzat képviseli, és segíti a kommunikációt a
kisebbségi csoport és a többségi lakosság között.
A civil szférának is aktív a jelenléte. Több bejegyzett civil szervezet, egyesület, alapítvány tevékenykedik
településünkön. Az egyházak, mint hagyományos közösségteremtő szervezetek szintén jelen vannak,
katolikus és református egyházközség is van Kenderesen. Agrártelepülés lévén, a helyi gazdák önszerveződő
fóruma a helyi gazdakör.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A roma lakosság becsülten magas aránya miatt, ahogyan a fentiekben is szóltunk róla, a Roma
nemzetiségi önkormányzat közvetít problémás helyzetekben. Egyébként etnikai konfliktusok nincsenek a
városban.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő Területi Gondozási Központ megragad minden
lehetőséget a helyi szolidaritás kifejezésére, valamint az egyházakon, szociális bizottságon keresztül is
igyekszik a település mindent megtenni e téren.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal

A városban 2010. óta működik Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A helyi nemzetiségi
önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség érdekképviseletével,
esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a
helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
beazonosított problémák
- nagyarányú munkanélküliség

- rossz jövedelmi-vagyoni viszonyok

fejlesztési lehetőségek
- foglalkoztatási programokban való részvétel
ösztönzése,
- munkaerő-piaci képzési programokban való
részvétel ösztönzése
- a fentiekben foglaltak szerint programok

- sok veszélyeztetett/hátrányos
gyermek

helyzetű gyermekvédelmi
rendszer
hatékony
működtetése, fejlesztése
- családgondozás fejlesztése
- életmódból adódó és más jellegű egészségügyi - eü. felvilágosítás, felügyelet (háziorvosok,
problémák, alacsony halálozási átlagéletkor
védőnői szolgálat, gyermekvédelmi szolgálat,
családsegítő szolgálat)
devianciák
fokozott
jelenléte
(pl. - prevenciós programok szervezése, minél
viselkedészavarok, drog, alkohol, gyógyszerek)
fiatalabb életkorban
- felvilágosító előadások szervezése
- kriminalizálódás
- lényeg a prevenció, minél fiatalabb életkorban
- rendőri jelenlét erősítése a településen
- rendőri intézkedések hatékonyságának
fokozása
- polgárőri tevékenység erősítése
SZEM mozgalom megszervezése
BV
intézményekből
szabadultak
visszailleszkedésének segítése
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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 kenderesi állandó népességből (4840 fő), mintegy 931 a kiskorú személyek száma. 0-2 éves kor között 125
fő van. A népesség fogy. A évi halálozások száma több mint a kétszerese a születések számának.
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 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma
a 18 év alatti védelembe
vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

1014

0

88

2009

998

0

89

2010

951

0

94

2011

931

0

91

2012

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
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Az Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott és hozzá forduló gyermekek és családok döntő többsége
sajnos halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származásúak.
A kenderesi roma családok többsége nehéz körülmények között él. A munkanélküliség majd'
minden családot súlyt. A szülők iskolázatlanok, tanulási kultúrájuk nincs, szociokulturális igényük,
motivációjuk nem mutatkozik meg, hagyományaikat egyre kevésbé ápolják, életmódjuk és
életvitelük meghatározó formája a segélyekből való boldogulás, majd a várakozás a következő
segélyre.
Az utcákon, a környéken a gyermekek szabadon vannak engedve, a legkisebbre a tőle kicsit
idősebb felügyel és így tovább. A gyermekek számára a kitörési lehetőség szinte lehetetlen. A
veszélyeztetett gyerekek számát növeli a gyakori deviáns magatartási formák előfordulása (pl.:
bűnözés, alkohol és/vagy drogfogyasztás, stb.), melyek hatással vannak a gyerekek
szocializációjára is.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kortársaikhoz képest nagy lemaradásban vannak. A
társas kapcsolatokban való viselkedés közösségi szabályainak alkalmazásában, a kommunikáció és
szövegértés területeken a gyermekek egy csoportja nincs az életkorának megfelelő tudás
birtokában.
A gyerekek és családok szociális hátrányainak csökkentése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat
különböző programok megszervezésével és lebonyolításával igyekszik bevonni őket a megfelelő
társadalmi életbe.
A Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából már két alkalommal került sor bébiételek kiosztására a
rászoruló kisgyermekes családok részére, valamint ruhaneművel és élelemmel is több alkalommal
nyújtottak segítséget.
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg.
Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint ,,hátrányos helyzetűnek” definiált
gyermekek adatszolgáltatását viszonylag megbízhatónak - míg ugyanazen körbe tartozó de legfeljebb nyolc
általános iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát (halmozottan hátrányos helyzetűek)
pontatlannak - találták az erre irányuló felmérések. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
egy része ugyanakkor nem jelenik meg az októberi statisztikához kötődő adatszolgáltatásban abban az
esetben, ha erre az időre esik a jogosultságuk megállapítása. Fontos, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem miatt esnek el a
jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban
– vagy egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az
elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a jövedelem
igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből
Ebből
Kiegészítő
tartósan
tartósan
gyermekvédelmi
beteg
beteg
kedvezményben
fogyatékos
fogyatékos
részesítettek
gyermekek
gyermekek
száma
száma
száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

604

n.a.

0

n.a.

0

2009

590

n.a.

0

n.a.

0

2010

622

n.a.

0

n.a.

0

2011

694

n.a.

0

n.a.

5

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Gyermekvédelmi kedvezmények
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Kiegészítő kedvezmények
1

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Kifejezetten Ilyen jellegű helyi juttatás nincsen. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 5 fő részesült
2011-ben.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
étkezésben
tankönyvkedvezményes
résztvevők
ellátásban
étkezésre
száma iskola 1részesülők
jogosultak száma 18. évfolyam
száma
13. évfolyam

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

2008

88

137

82

578

2009

66

133

119

625

2010

73

157

118

726

2011

74

134

127

569

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők száma

296

1

167
166

0
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Kenderesen nincsen ilyen gyermek.
4.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
34

Kimondottan nincs telepi lakókörnyezet Kenderesen.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év

bölcsődék száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma

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

Működő összes
bölcsődei férőhelyek
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Kenderesen nincsen bölcsődei ellátás, a szomszédos Kisújszálláson elérhető (8 km) Kenderes Város
Önkormányzata tagja a Karcagi Többcélú kistérségi társulásnak amely a bölcsődei ellátást biztosítja.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

év

családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma

családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0
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2011

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Kenderes városban jelenleg nem üzemel családi napközi.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2008

3

167

2009

2

177

2010

2

167

36

2011

2

170

2012

3

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Védőnői álláshelyek (db)
3,5
3
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1
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Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
178
176
174
172
170
168
166
164
162
2008

2009

2010

2011

A településen évekig volt védőnő hiány, szerencsére jelenleg mindhárom státusz betöltött. A

gyermekorvosi feladatokat 3 fő védőnő segíti. Valamennyi védőnő rendelkezik az előírt
képesítéssel, szakmai felügyeletüket az ÁNTSZ illetékes vezető védőnője látja el.
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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

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos által
ellátott gyerekek száma

2008

n.a.

28753

8197

20556

2009

n.a.

30991

8498

22493

2010

n.a.

29765

8478

21287

2011

n.a.

29891

7000

22891

2012

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok

Nincs vonatkozó adatunk.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgálat ellátotti létszáma 98 gyermek, melyből 33 védelembe vett, 53 alapellátott, 1
utógondozott, 11 átmeneti nevelt.
e) gyermekvédelem
Önkormányzatunk a gyermekvédelmi törvényben, valamint a vonatkozó helyi rendeletben előírt
feladatokat ellátja.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A krízis helyzetek felismerésben a gyermekvédelmi jelzőrendszer, illetve külön-külön annak tagjai vesznek
részt, általában tőlük indulnak a különböző beavatkozások. Amennyiben erőszak vagy büntető
törvénykönyv hatálya alá tartozó cselekmény történik, a rendőrség lép fel.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A nevelés és oktatási intézményekben széleskörű az ilyen jellegű tevékenység, a köznevelés törvény és a
pedagógia programoknak megfelelően. Szünidős programok, táborok szervezésében a gyermekvédelmi
szolgálat is részt vesz.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
étkezésben
tankönyvkedvezményes
résztvevők
ellátásban
étkezésre
száma iskola 1részesülők
jogosultak száma 18. évfolyam
száma
13. évfolyam

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

2008

88

137

82

578

2009

66

133

119

625

2010

73

157

118

726

2011

74

134

127

569

0

339

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Nyári
étkeztetésben
részesülők száma

296

1

167
166

Forrás: TeIR, KSH Tstar

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban ld. a 4.4. pontot.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Intézményesített rendszere nincsen, a célcsoportokra valamennyi intézmény kiemelt figyelmet fordít. Az
iskola a különböző ösztöndíj rendszereket propagálja. Az Óvodai Egység évek óta sikeresen részt vesz az IPR
programban.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

Fogalmak:
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
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aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja)
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Sajátos nevelési igényű gyermek, 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 gyermekek, tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan
jelentősen alulteljesít, 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).
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere5 (IPR)
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános iskola
és a középfokú iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között
a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási,
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés
megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képességkibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési
igényű tanuló vesz részt.
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.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program megvalósítása az
oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program
alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §)
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a
szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos
nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése
az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy
egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő
nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell
biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód
követelményét tekintve.
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott létszáma
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a rendelkezés 2013. szeptember 1-ig
hatályos. Ezt követően a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott
létszámát az Nkntv. 2. számú melléklete tartalmazza.

A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok
megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés
szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint:
Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról.
5
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
1

Hány településről járnak be a gyermekek
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Óvodai férőhelyek száma

6
Óvodai csoportok száma
6,00-17,00

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
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Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok
száma a gyógypedagógiai
oktatásban

általános iskolai osztályok száma
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Az óvodában 146 gyermekből 108 hátrányos helyzetű, ebből 56 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
4 sajátos nevelési igényű gyermek, valamint 1 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek van az intézményben. 1 fő gyógypedagógus áll rendelkezésre. Óvodapszichológus jelenleg nincsen.
Az általános iskolában 329 gyermekből 241 hátrányos helyzetű, ebből 94 gyermek halmozottan hátrányos
helyzetű. 26 sajátos nevelési igényű gyermek tanul az általános iskolában, valamint 57 beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Az SNI-s és a BTM-es gyermekekkel 2 fő gyógypedagógus
foglalkozik. A beszédfogyatékos gyermekekkel logopédus, 6 fő mozgássérült gyermekkel pedig
szomatopedagógus foglalkozik. Iskolapszichológus jelenleg nincs.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Az óvodában 1 fő gyógypedagógus áll rendelkezésre. Óvodapszichológus jelenleg nincsen. Az iskolában az
SNI-s és a BTM-es gyermekekkel 2 fő gyógypedagógus foglalkozik. A beszédfogyatékos gyermekekkel
logopédus, 6 fő mozgássérült gyermekkel pedig szomatopedagógus foglalkozik. Iskolapszichológus jelenleg
nincs. Kenderes Város Önkormányzata tagja a Karcagi Többcélú kistérségi társulásnak, amely a nevelési
tanácsadás működtetését, a logopédiai ellátást biztosítja.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nincs ilyen jelenség.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Egy általános iskola van Kenderesen, így intézmények közötti eltérés nem tapasztalható.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az általános iskolában hátrányos helyzetű gyerekekkel fejlesztő pedagógus is foglalkozik. Az óvoda évek óta
sikeres az IPR programban. Az általános iskolában rajz, nyelvi, középiskolára felkészítő, sport, ECDL vizsgára
felkészítő szakkörök elérhetőek, valamint részt vesz az intézmény az Útravaló Ösztöndíj Programban is.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Gyermekszegénység

Szülők munkához jutási lehetőségeinek, erőforrások
feltérképezése.
Pályaorientációs tanácsadások.
Adomány gyűjtés, Magyar Élelmiszerbank
megkeresése.
Szülők munkához jutási lehetőségeinek, erőforrások
feltérképezése. Családon belüli erőforrások
feltérképezése.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma növekszik
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:






Az Alaptörvény XV. cikke 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.
a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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Fenti táblázatokból jól látszik, hogy Kenderesen a nők körében magasabb a munkanélküliség, így őket a
negatív munkaerőpiaci tendenciák jobban sújtják.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 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. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot,
az anyaságot és terhességet is.
A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokról, szolgáltatásokról ld. a 3. 3. pontot.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Fenti táblázatokból jól látszik, hogy Kenderesen a nők körében magasabb a munkanélküliség, így őket a
negatív munkaerőpiaci tendenciák jobban sújtják.
Településünkön és környékén nehezebb az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők
elhelyezkedésének az esélye, mint az ugyanilyen kritériummal rendelkező férfiaké, mivel lényegesen
kevesebb az olyan üzem, ahol kimondottan női munkaerőt foglalkoztatnak nagyobb számban. Kisújszálláson
egy varroda működik.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nem áll rendelkezésünkre ilyen adat.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Településünkön és környékén nehezebb az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők
elhelyezkedésének az esélye, mint az ugyanilyen kritériummal rendelkező férfiaké, mivel lényegesen
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kevesebb az olyan üzem, ahol kimondottan női munkaerőt foglalkoztatnak nagyobb számban. Kisújszálláson
egy varroda működik.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
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). Jelenleg nincs
tudomásunk ilyen esetekről.
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.)
Az e pontra vonatkozó jogszabályi környezet és rendelkezések tekintetében ld. a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésről szóló 3.6. pontot, valamint a gyermekek helyzetéről szóló 4. pontot.
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni
ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek vizsgálata.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen
bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.
Bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsődében.
Családi napközi
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az
iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit
vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú
ellátása.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
Családi gyermekfelügyelet
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját
otthonában.
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést.
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek.
Házi gyermekfelügyelet
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy
csak részben tudja megoldani.
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Alternatív napközbeni ellátás
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali
felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez
szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.
Óvoda
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)6
Általános iskola
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai
és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola
fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni
időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.
Az adatgyűjtés célja, hogy feltérképezzük, milyen arányban tudják igénybe venni és veszik ténylegesen
igénybe az adott településen az érintettek a bölcsődei, az óvodai szolgáltatásokat (vagy annak hiányában
egy olyan közeli településen, ahol fogadják a gyerekeket). A gyesről, gyedről a munkába visszatérő szülők
munkahelyei milyen mértékben veszik figyelembe a munkavállaló szülői feladatait, biztosít-e számukra
rugalmasabb munkaidőt, egyéb könnyítéseket. Ha a kapott eredmények azt mutatják, hogy nem megfelelő
a bölcsődei, óvodai férőhellyel való ellátottság, vagy a családbarát munkahelyek hiánya miatt nem tudják
vállalni a szülők a munkaerőpiacra való visszatérést, akkor a foglalkoztatás elősegítése érdekében lépéseket
kell tenni.
A településen nem áll rendelkezésre bölcsőde, csak a szomszédos Kisújszálláson. Az óvodai ellátás az, ami
igénybe vehető.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a
gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a családtervezéssel
összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket.
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

6

év

védőnők száma

0-3 év közötti gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

3

167

56

2009
2010

2
2

177
167

89
84

Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt.
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Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza.
A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető
törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló
formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak.
A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a
tényleges esetek számától. A rendőrségi riasztások és bírósági eljárások számszerű adatainak összegyűjtése
mellett érdemes megnézni, hogy működik-e olyan szervezet, ahová a bántalmazott nők fordulhatnak. (Ha
működik ilyen a településen, az onnan kért számszerű adatokat össze kell vetni a rendőrségi feljelentések
számával.) Ha az eredmények azt mutatják, hogy magas az erőszak aránya, akkor javaslatokat kell tenni nők
tájékoztatásának, illetve a társadalmi érzékenyítés lehetséges formáira (pl. felvilágosító programok már az
iskolában, a terhesgondozáson; plakátokkal)
Településünkről nincsen ide vonatkozó adat.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
E témakör vonatkozásában ld. még a természetbeni szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről szóló 3.6. pontot.
Településünkön ilyet csak más szolgáltatásba közvetítéssel tudunk megoldani.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Civil szervezetek, illetve az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények vezetői zömében nők, így a
helyi közélet szempontjából mindenféleképpen aktív rétegnek tekintendők.
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Mint már fentebb is említettük, településünkön és környékén nehezebb az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkező nők elhelyezkedésének az esélye, mint az ugyanilyen kritériummal rendelkező férfiaké, mivel
lényegesen kevesebb az olyan üzem, ahol kimondottan női munkaerőt foglalkoztatnak nagyobb számban.
Ezt a tendenciát a munkanélküliségre vonatkozó táblák mindenképp alátámasztják. A munkahelyteremtés
ennek a célcsoportnak is kiemelten fontos lenne.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők
elhelyezkedése problémás településünkön, illetve
vonzáskörzetében.
A gyermekes nők munkavállalási esélyeit növelni
kell.

Munkahelyteremtés. Pályaorientációs tanácsadás.
Képzési programokba történő bevonás.
Munka világába történő visszatérés segítése.
Családi napközik létrehozása. Családon belüli
erőforrások feltárása.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A demográfiai öregedés településünkön is megfigyelhető, hiszen folyamatosan nő az időskorúak aránya, így
nem térünk el pozitív irányban az országos átlagtól. Jövedelmi helyzetüket tekintve elmondható, hogy a
kenderesi idősek zömében kisnyugdíjasok, szociálisan rászorulók.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

év

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők
száma

összes nyugdíjas

2008
2009
2010
2011
2012
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n.a.

938
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n.a.

1601
1527
1470
1430
n.a.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély,
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. Erről ld. még a 3. 3.
pontot.

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

55

Ahogyan a lenti táblázatok is rámutatnak, településünkön az 55 év feletti tartó munkanélküliek aránya
folyamatosan növekszi, az utolsó rendelkezésre álló adat szerint 20%, ez jól mutatja ezen réteg
marginalizálódott munkaerőpiaci helyzetét.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Településünkön idősek nappali ellátása működik (Idősek Klubja), mely keretén belül különböző
foglalkoztatásban részesülnek a gondozottjaink, valamint évente több programban is részt vehetnek (pl.:
Idősek Világnapja, karácsonyi ünnepség). De ide sorolnám még a Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub tevékenységét is, melynek tagjai zömmel a nyugdíjas korosztályból kerülnek ki. Ők szervezik az Ivónapi mulatságot (május) és az őszi Katalin-bált (november). Településünkön TÁMOP program keretében
nyelvi, illetve informatikai képzések indultak idén, amelyben ez a réteg is képviseli magát.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. Azt
tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci
diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket.
Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól arról kérütnk adatokat, hogy hány
fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve a tartós
munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok alapján az arányok az idősebb
korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás terén fellépő
hátrányos megkülönböztetés.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

év

Regisztrált
munkanélküliek száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma

2008
2009
2010
2011

fő
443
511
555
559

fő
16
38
30
41

2012

Nincs adat

Nincs adat

%
4%
7%
5%
7%
Nincs
adat

Tartós
munkanélküliek
száma
fő
216
208
301
210
Nincs adat

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
19
39
32
43
Nincs
adat

%
9%
19%
11%
20%
Nincs adat

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés

Az alapszolgáltatásokról és szakosított ellátási formákról – köztük az idősek érdekében szervezett
szolgáltatásokról - ld. a 3.6. pontot.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év
2008
2009
2010
2011

64 év feletti lakosság száma
fő
786
778
765
747

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
20
23
22
22

%
3%
3%
3%
3%
57

2012

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar

64 évnél idősebbek (fő)
900

nappali ellátásban részesült

800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008

2009

2010

64 évnél idősebbek
790

2011

nappali ellátásban részesültek aránya
3%

780

3%

770

3%

760

3%

750

3%

740

3%

730

2%

720

2%
1

2

3

4

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011

6
6
6
6
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2012

n.a.

időskorúak járadékában részesülők (fő)
7
6
5
4
3
2
1
0
2008

2009

2010

2011

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Egészségügyi alapellátás, és szociális alapszolgáltatás (idősek klubja, házi segítségnyújtás) működik
településünkön. Idősek Klubja létszáma: 30 fő, házi segítségnyújtásban részesülők száma 270 fő. Kenderes
Város Önkormányzata tagja a Karcagi Többcélú kistérségi társulásnak, amely az idősek ápolást, gondozást
nyújtó intézményi ellátását biztosítja.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház programjaihoz jó hozzáférés biztosított, valamint az Idősgondozás
keretében a kifejezetten időseknek szóló kulturális programok is elérhetőek a célcsoport számára.
c) idősek informatikai jártassága
Településünkön lehetőség van informatikai segítségkérésre idős gondozottjaink részéről, valamint az
internet-hozzáférés is biztosított a részükre. Idős gondozottjaink zöme nem igényli az informatikai
ismeretek elsajátítását.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Idősek Világnapja a családsegítő központ szervezésében
Civil szervezetek különböző rendezvényei.
Szomszédos Kisújszálláson gyógyfürdő elérhető.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elmagányosodás

Idősek ellátását biztosító intézményrendszer
fejlesztése,
Idősek civil szerveződései létrejöttének fokozott
támogatása
Rendőri jelenlét erősítése,
Polgárőrség fejlesztése,
SZEM mozgalom

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

megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma

2008

209

291

2009

186

339

2010

171

406

2011

354

578

2012

n.a

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású intézményben

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

nappali ellátásban részesülők (fő)
1
önkormányzati

0,9

egyházi

civil

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
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b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális
járadékban részesült.
(Flt. 57/B §.)
Kendereshez legközelebb eső település Fegyvernek, ahol fogyatékkel élőket,
munkaképességűeket foglalkoztatnak. A közfoglalkoztatásba kis számú fogyatékkal élő kerül be.

csökkent

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs tudomásunk fogyatékkal élők hátrányos megkülönböztetéséről.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A fogyatékkal élők mindennapjait segítő szervezet Kenderesen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mozgássérültek Egyesületének Kenderesi csoportja, mely nem csak tanácsokkal látja el az érintett
személyeket, hanem programokat is szervez a fogyatékkal élőknek /kulturális programok, kirándulások,
egészségügyi előadások, jogi segítség, tájékoztató előadások támogatásokról/.
Aktuális jogszabály:
1993. évi III. tv ;
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Az alábbiakban felsoroljuk és röviden ismertetjük azokat az ellátási formákat, amelyeket jogszabályok
biztosítanak a fogyatékkal élő személyek számára. Az ezekhez való hozzáférés helyi vizsgálata az
esélyegyenlőségi helyzetelemzés egyik feladata.
Lehetséges, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a számára
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban.
Ellátási formák:


Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli
juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.



Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki
a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó
mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem
állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.



Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult



Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
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2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak
minősül,
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül



Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon

Aktuális jogszabályok:
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint a
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól.
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
7.3.1. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség
A rendelkezésünkre álló ellátási formákról szóló adatokat a 7.1.1-es táblázat tartalmazza Kenderesre
vonatkozóan.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési Önkormányzat intézményei közül a Polgármesteri Hivatal valamit a Szent István út 54 szám
alatti Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete teljekörű info-kommunikációs akadálymentesítéssel
ellátott. A többi intézmény tekintetében a szabad bejutás biztosított, de az akadálymentesítés teljessé tétel
pályázati lehetőség függvénye.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A legtöbb esetben a szabd bejutás megoldott (rámpák), de a teljes körű akadálymentesítés hiányzik.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A szükséges mértékben megoldott.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi közlekedés esetében nem megoldott, az önkormányzat fenntartásába tartozó közterületek
akadálymentesítettek.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Helyben sajnos nincsen ilyen lehetőség, nappali intézmény csak távolabbi településen elérhető. Kenderes
Város Önkormányzata tagja a Karcagi Többcélú kistérségi társulásnak, amely a fogyatékosok nappali
ellátását biztosítja.
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A jogszabályokban előírt juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz a jogosultak hozzájutnak.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közintézmények akadálymentessége nem teljes
Fogyatékkal élők foglalkoztatottsága alacsony.

Pályázati lehetőségek, felkutatása, kihasználása
Fogyatékkal élők számára alkalmas munkahelyek
teremtése.
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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.)
Az alábbi civil szervezetek lehetnek segítségünkre a HEP végrehajtásával kapcsolatban:
LURKÓ Kiemelten Közhasznú Óvodai Alapítvány
Kenderesi Gazdakör
Kenderesi Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Lungo Drom Kenderesi Tagszervezet
Bánhalmi Nő Klub
Bánhalmi Nagycsaládosok Egyesülete
Városi Polgárőrség,
„Segítő kézzel a fogyatékosokért” Alapítvány
„Tehetséges Kenderesi Gyermekekért” Alapítvány
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Kenderesi Szervezete
Kenderesi Nagycsaládosok Klubja
Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyugdíjasklub
Vadvirág Népdalkör
MEDOSZ Sportkör
Vöröskereszt Kenderesi Tagszervezete
Vöröskereszt Bánhalmi Tagszervezete
Fitness Klub
A civil szerveződéseken túl szólnunk kell még az Egyházak szerepéről, mivel a helyi római katolikus és
református egyházközség szintén az egész lakosságra kiterjedő tevékenységet folytat. Mind az idősek,
gyermekek helyzetével kapcsolatban érdemi segítségünkre lehetnek. A Baptista Szeretetszolgálat
fenntartásában működő Területi Gondozási központ látja el a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek
Klubja, házi segítségnyújtás, valamit a tanyagondnoki szolgálat biztosításának feladatait. Az intézmény
elsőszámú partner a településen a HEP kapcsán.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Ezen szektorok között alapvetően jó, partneri viszony alakult ki az évek során településünkön. Írott
megállapodás formájában pályázatokhoz kötődően eseti jelleggel rögzítettük az együttműködés formáit.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Kenderes Város Önkormányzata tagja a Karcagi Többcélú kistérségi társulásnak, amely a bölcsődei ellátás
biztosítását, a nevelési tanácsadás működtetését, a logopédiai ellátást, az idősek ápolást, gondozást nyújtó
intézményi ellátását, gyermekek átmeneti gondozását, fogyatékosok nappali ellátását biztosítja.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A roma nemzetiségi önkormányzat közreműködik a romákat érintő problémák megoldásában, valamit a
többi célcsoport helyzetének javítása érdekében is partnere önkormányzatunknak.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A fentebb felsorolt civil szervezetek mind a saját területükön, egy-egy célcsoportot érintve igyekszenek
előmozdítani az esélyegyenlőség érvényesülését településünkön.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A for-profit szereplők fokozottabb bevonása szüksége ezen feladatok tekintetében

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
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a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A helyzetelemzés elkészítésében partnerünk volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, akivel partnerségi
együttműködési megállapodásban rögzítettük együttműködésünket. A HEP fórumba bevonásra került a
mozgáskorlátozottak helyi egyesülete, a Területi Gondozási Központ, az óvoda, az általános iskola.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A HEP fórum évente ad visszajelzést, kommunikál a lakosság észrevételeivel kapcsolatban is.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A HEP IT négy részből áll:
1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve
végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők.
2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló
projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető.
3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben rögzítettek
biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az esélyegyenlőség érdekében
tervezett tevékenységek.
4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz.

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

- nagyarányú munkanélküliség, Rövid - foglalkoztatási programokban való
megnevezése: Roma munkanélküliség
részvétel ösztönzése,
- munkaerő-piaci képzési programokban
való részvétel ösztönzése
Rövid cím: Irány a munka!
- életmódból adódó és más jellegű - eü. felvilágosítás, felügyelet (háziorvosok,
egészségügyi
problémák,
alacsony védőnői
szolgálat,
gyermekvédelmi
halálozási átlagéletkor Rövid megnevezése: szolgálat, családsegítő szolgálat) Rövid cím:
Romák és mélyszegénységben élők Élj egészségesen!
egészségügyi problémái
Gyermekszegénység, Rövid megnevezése:
Szülők munkához jutási lehetőségeinek,
Gyermekszegénység
erőforrások feltérképezése.
Pályaorientációs tanácsadások.
Adomány gyűjtés, Magyar Élelmiszerbank
megkeresése.
Rövid cím: Gyermekszegénység
felszámolása
A rendszeres gyermekvédelmi
Szülők munkához jutási lehetőségeinek,
kedvezményben részesülők száma
erőforrások feltérképezése. Családon belüli
növekszik
erőforrások feltérképezése.
Rövid megnevezése: Növekvő Rgyvt-ben
Rövid cím: Csökkenő gyermekvédelmi
részesülők
kedvezményben részsülők
Elmagányosodás
Idősek ellátását biztosító
Rövid megnevezése: elmagányosodás
intézményrendszer fejlesztése,
Idősek civil szerveződései létrejöttének
fokozott támogatása
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Rövid cím: Az aktív időskorért!
Áldozattá válás
Rövid megnevezése:
Áldozattá válás

Nők

Fogyatékkal
élők

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező
nők elhelyezkedése problémás
településünkön, illetve vonzáskörzetében.
Rövid megnevezése: nők alacsony iskolai
végzettséggel történő elhelyezkedési
problémái
A gyermekes nők munkavállalási esélyeit
növelni kell.
Rövid megnevezése: gyermekes nők
alacsony munkavállalási esélyei
Közintézmények akadálymentessége nem
teljes
Rövid megnevezése: akadálymentesítési
problémák
Fogyatékkal élők foglalkoztatottsága
alacsony.
Rövid megnevezése: fogyatékkal élők
alacsony foglalkoztatottsága

Rendőri jelenlét erősítése,
Polgárőrség fejlesztése,
SZEM mozgalom,
Jelzőrendszer kiépítése
Rövid cím: Biztonságot az időseknek!
Munkahelyteremtés. Pályaorientációs
tanácsadás. Képzési programokba történő
bevonás.
Rövid cím: Munkahelyet az alacsony iskolai
végzettségű nőknek is!
Munka világába történő visszatérés
segítése. Családi napközik létrehozása.
Családon belüli erőforrások feltárása.
Rövid cím: Gyermek mellől vissza a munka
világába!
Pályázati lehetőségek, felkutatása,
kihasználása
Rövid cím: Teljes akadálymentesítést!
Fogyatékkal élők számára alkalmas
munkahelyek teremtése.
Rövid cím: Munkahelyeket a fogyatékkal
élőknek is!

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

Irány a munka!

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Élj egészségesen!

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Gyermekszegénység felszámolása

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Csökkenő gyermekvédelmi kedvezményben
részsülők

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az aktív időskorért!

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Biztonságot az időseknek!

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Nők

Fogyatékkal
élők

Munkahelyet az alacsony iskolai
végzettségű nőknek is!

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Gyermek mellől vissza a munka világába!

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Teljes akadálymentesítést!

Munkahelyeket a fogyatékkal élőknek is!

Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Részt vesz még: Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Kenderesi Szervezete
Felelős: Kenderes Város Önkormányzata
Partner: Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Részt vesz még: Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Kenderesi Szervezete

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák munkához tudnak jutni és egészségesebben tudnak élni.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkához jussanak, valamit ne sérüljön az egészséges
életmódhoz való joguk.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek vonatkozásában a gyermekszegénység felszámolását, valamit a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők visszaszorítását, a családok helyzete javulásának
következtében.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek biztonságára és arra, hogy aktívan, közösségbe élhessenek.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkavállalás területén történő egyenlő esélyek biztosítását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők munkavállalási igényeire, és a középületek teljes körű
akadálymentesítésére.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Irány a munka!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Romákat, mélyszegénységben élőket sújtó munkanélküliség.
munkanélküliek aránya évről évre nő. (3.2.3. táblázat)

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

Regisztrált

Munkanélküliek számának csökkentése.
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, képzési lehetőségek
felmérése
Közép távú cél: pályázati lehetőségek feltárása, képzésre, munkalehetőségre
Hosszú távú cél: munkaerőpiaci integráció segítése, munkanélküliek számának
csökkentése
Kérdőívek, egyéni interjúk, képzési adatbázis létrehozása, munkaerőpiaci
felmérés, eszköz és erőforrás felmérés, tanácsadás, tájékoztató előadás sorozat,
felnőttképzési pályázat, közmunkaprogram pályázat
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Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés, kitöltött kérdőívek, felvett interjúk,
létrejött adatbázis
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok.
Hosszú távon: felnőttképzési szerződések száma, munkáltatói igazolások száma

Forráshiány, képzések és munkaerőpiac összehangolatlansága,
lemorzsolódási arány. Csökkentés: folyamatos monitoring.

magas

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Élj egészségesen!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Romák és mélyszegénységben élők egészségügyi problémái

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

Célcsoport egészségi állapotának javítása.
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, előadások tematikájának
összeállítása.
Közép távú cél: pályázati lehetőségek feltárása,
Hosszú távú cél: Célcsoport egészségi állapotának javítása
Kérdőívek, egyéni interjúk, eszköz és erőforrás felmérés, tanácsadás, tájékoztató
előadás sorozat, beadott pályázat, megvalósult előadássorozat, pályázat.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés, kitöltött kérdőívek, felvett interjúk,
létrejött adatbázis
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok.
Hosszú távon: fénykép dokumentáció, jelenléti ívek lebonyolított
előadássorozatokról.
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Forráshiány, érdektelenség. Csökkentés: folyamatos monitoring.

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Gyermekszegénység felszámolása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyermekszegénység

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

Gyermekszegénység felszámolása, szülők munkához jutási lehetőségeinek
javítása
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, lehetőségek felmérése
Közép távú cél: pályázati lehetőségek feltárása, képzésre, munkalehetőségre,
adománygyűjtés, együttműködés ez egyházakkal, civil szférával.
Hosszú távú cél: szülők munkához jutási esélyeinek növelése, családok
életminőségének javítása, gyermekszegénység felszámolása
Kérdőívek, munkaerőpiaci felmérés, eszköz és erőforrás felmérés, tanácsadás,
közmunkaprogram pályázat, foglalkoztatásra irányuló pályázatok

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok.
Hosszú távon: lebonyolított adománygyűjtő, élelmiszerosztási akciók, megkötött
munkaszerződések, gyermekvédelmi, gyámhatósági ügyek számának csökkenése

Forráshiány, pályázati lehetőségek hiánya, családok együttműködésének hiánya.
Csökkentés: folyamatos monitoring.

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Csökkenő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Rgyvt-ben részesülők száma növekszik. (4.1.2. táblázat)
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Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rgyvt. Alapját képező jövedelmi helyzet javítása
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, családon belüli erőforrások feltárása, képzési
lehetőségek felmérése
Közép távú cél: munkaerőpiaci programokba való bevonás, pályázati lehetőségek
feltárása, képzésre, munkalehetőségre
Hosszú távú cél: családok jövedelmi helyzetének javítása, ami az Rgyvt-t
megszünteti
Kérdőívek, családlátogatás, munkaerőpiaci felmérés, rászorultsági vizsgálat,
szülők bevonása munkaerőpiaci programokba, eszköz és erőforrás felmérés,
partnerségi hálózat kialakítása, felnőttképzési pályázat, közmunkaprogram
pályázat

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés, kitöltött kérdőívek
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok, jegyzőkönyvek partnerségi
értekezletről
Hosszú távon: felnőttképzési szerződések száma, munkáltatói igazolások száma

Forráshiány, érdektelenség. Csökkentés: folyamatos monitoring.

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Az aktív időskorért!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Elmagányosodó idősek

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

Az idősek körében jelentkező elmagányosodás mérséklése.
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, interjúk felvétele,
Közép távú cél: pályázati lehetőségek feltárása
Hosszú távú cél: idősek ellátását biztosító intézményrendszer fejlesztése, idősek
civil szerveződésének segítése, rendezvények lebonyolítása idősek részére.
Egyéni interjúk, eszköz és erőforrás felmérés, programok szervezése,
intézményrendszer fejlesztése.
Önkormányzat

73

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés, felvett interjúk.
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok.
Hosszú távon: lebonyolított rendezvények, létrejövő civil szervezet, fejlődő
intézményrendszer

Forráshiány, pályázati lehetőségek hiánya. Csökkentés: folyamatos monitoring.

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Biztonságot az időseknek!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Áldozattá válás az idősek körében.

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

Biztonság megteremtése az idősek számára.
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés
Közép távú cél: pályázati lehetőségek feltárása, folyamatos kommunikáció
Rendőrséggel, Polgárőrséggel.
Hosszú távú cél: munkaerőpiaci integráció segítése, munkanélküliek számának
csökkentése
Kérdőívek, egyéni
(jeltőrendszer)

interjúk,

megbeszélések,

pályázatírás,

kivitelezés

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés, kitöltött kérdőívek, felvett interjúk.
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok.
Hosszú távon: Idősek megerősödött biztonságérzete, áldozattá válás csökkenése
idősek körében. Kriminálstatisztikák.
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Forráshiány, pályázati lehetőség hiánya. Csökkentés: folyamatos monitoring és
beavatkozás szükség esetén.

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Munkahelyet az alacsony iskolai végzettségű nőknek is!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők elhelyezkedése problémás
településünkön, illetve vonzáskörzetében. (5.1.1-es táblázat és a nők körében
jelentkező munkanélküliséget bemutató oszlopdiagram.)

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

Nők alacsony iskolai végzettséggel történő elhelyezkedési problémáinak
csökkentése.
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, képzési lehetőségek
felmérése.
Közép távú cél: pályázati lehetőségek feltárása, képzésre, munkalehetőségre.
Hosszú távú cél: munkaerőpiaci integráció segítése.
Kérdőívek, egyéni interjúk, munkaerőpiaci felmérés, eszköz és erőforrás
felmérés, felnőttképzési pályázat, közmunkaprogram pályázat

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés, kitöltött kérdőívek, felvett interjúk.
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok.
Hosszú távon: felnőttképzési szerződések száma, munkáltatói igazolások száma

Forráshiány, képzések és munkaerőpiac összehangolatlansága,
lemorzsolódási arány. Csökkentés: folyamatos monitoring.

magas

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Gyermek mellől vissza munka világába!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A gyermekes nők munkavállalási esélyei alacsonyabbak

Célok Általános

A gyermekes nők munkavállalási esélyeit növelni kell
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, családon belüli erőforrások
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megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

feltérképezésének segítése
Középtávú cél: pályázati lehetőségek feltárása, képzésre, munkalehetőségre,
családi napközik létrehozására.
Hosszú távú cél: munkaerőpiaci integráció segítése gyermekes nők körében.
Kérdőívek, egyéni interjúk, munkaerőpiaci felmérés, eszköz és erőforrás
felmérés, tanácsadás, felnőttképzési pályázat, közmunkaprogram pályázat,
családi napközi létrehozását segítő pályázat.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés, kitöltött kérdőívek, felvett interjúk,
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok.
Hosszú távon: felnőttképzési szerződések száma, munkáltatói igazolások száma,
létrejött családi napközik
Forráshiány, képzések és munkaerőpiac összehangolatlansága, magas
lemorzsolódási arány, pályázati lehetőség hiánya. Csökkentés: folyamatos
monitoring.

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Teljes akadálymentesítést!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Közintézmények akadálymentessége nem teljes.

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

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
Rövid távú cél: helyzetfelmérés, prioritási sorrend felállítása
Középtávú cél: pályázati lehetőségek feltárása, pályázatírás, kivitelező
felkutatása
Hosszú távú cél: forrás biztosítása, kivitelezés, megvalósítás.
Pénzügyi források
kivitelezés.

figyelése,

helyszínbejárás,

terveztetés,

közbeszerzés,

Önkormányzat
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Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: jegyzőkönyv, fényképdokumentáció
Közép távon: testületi döntés a pályázat beadásáról, tervdokumentáció.
Hosszú távon: műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Forráshiány. Csökkentés: folyamatos monitoring.

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi

Intézkedés címe:

Munkahelyet a fogyatékkal élőknek is!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Fogyatékkal élők foglalkoztatottsága alacsony a településen.

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

Fogyatékkal élők számára alkalmas munkahelyek teremtése.
Rövid távú cél: helyzetfeltárás, szükségletfelmérés,
Közép távú cél: pályázati lehetőségek feltárása, képzésre, munkahelyteremtésre.
Partnerségépítés helyi for-profit szereplőkkel a cél érdekében.
Hosszú távú cél: fogyatékkal élők foglalkoztatottságának növelése.
Kérdőívek, munkaerőpiaci felmérés, eszköz és erőforrás felmérés, partnerségi
megállapodások előkészítése, pályázat fogyatékkal élős és megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid távon: 2014. december 31.
Közép távon: 2015. december 31.
Hosszú távon: 2018. június 30.

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

Rövid távon: Elkészült helyzetelemzés
Közép távon: feltárt és beadott pályázatok, megkötött
megállapodások
Hosszú távon: célcsoport számára létrejött munkahelyek

partnerségi
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Forráshiány,
monitoring.

pályázat

hiánya,

érdektelensége.

Csökkentés:

folyamatos

Szükséges erőforrások Technikai, tárgyi, humán, pénzügyi
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

B

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

Irány a munka!

Élj egészségesen!

Teljes

Kérdőívek, egyéni
interjúk, képzési
adatbázis
létrehozása,
munkaerőpiaci
felmérés, eszköz
és
erőforrás
felmérés,
Önkormányzat 2018.06.30.
tanácsadás,
tájékoztató
előadás sorozat,
felnőttképzési
pályázat,
közmunkaprogram
pályázat

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés,
kitöltött
kérdőívek,
felvett
interjúk,
létrejött
adatbázis
Közép távon: feltárt Technikai, tárgyi,
folyamatos
és
beadott humán, pénzügyi
pályázatok.
Hosszú
távon: felnőttképzési
szerződések száma,
munkáltatói
igazolások száma

- eü. felvilágosítás,
felügyelet
(háziorvosok,
védőnői szolgálat, Célcsoport egészségi
teljes
gyermekvédelmi
állapotának javítása.
szolgálat,
családsegítő
szolgálat)

Kérdőívek, egyéni
interjúk, eszköz és
erőforrás
felmérés,
tanácsadás,
tájékoztató
Önkormányzat 2018.06.30.
előadás sorozat,
beadott pályázat,
megvalósult
előadássorozat,
pályázat.

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés,
kitöltött
kérdőívek,
felvett
interjúk,
létrejött
adatbázis
Közép távon: feltárt
Technikai, tárgyi,
és
beadott
folyamatos
pályázatok.
Hosszú humán, pénzügyi
távon:
fénykép
dokumentáció,
jelenléti
ívek
lebonyolított
előadássorozatokról.

foglalkoztatási
programokban való
részvétel
Munkanélküliek
ösztönzése,
számának
munkaerő-piaci
csökkentése.
képzési
programokban való
részvétel ösztönzése
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A

B

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

Gyermekszegénység
felszámolása, szülők
munkához
jutási teljes
lehetőségeinek
javítása

Kérdőívek,
munkaerőpiaci
felmérés, eszköz
és
erőforrás
felmérés,
tanácsadás,
Önkormányzat 2018.06.30.
közmunkaprogram
pályázat,
foglalkoztatásra
irányuló
pályázatok

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés Közép
távon:
feltárt
és
beadott pályázatok.
Hosszú
távon:
lebonyolított
Technikai, tárgyi,
adománygyűjtő,
folyamatos
humán, pénzügyi
élelmiszerosztási
akciók,
megkötött
munkaszerződések,
gyermekvédelmi,
gyámhatósági ügyek
számának csökkenése

Szülők
munkához
jutási
lehetőségeinek,
Rgyvt.
Alapját
erőforrások
képező
jövedelmi teljes
feltérképezése.
helyzet javítása
Családon
belüli
erőforrások
feltérképezése.

Kérdőívek,
családlátogatás,
munkaerőpiaci
felmérés,
rászorultsági
vizsgálat,
szülők
bevonása
munkaerőpiaci
programokba,
Önkormányzat 2018.06.30.
eszköz és erőforrás
felmérés,
partnerségi
hálózat kialakítása,
felnőttképzési
pályázat,
közmunkaprogram
pályázat

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés,
kitöltött
kérdőívek
Közép távon: feltárt
és
beadott
pályázatok,
Technikai, tárgyi,
jegyzőkönyvek
folyamatos
humán, pénzügyi
partnerségi
értekezletről Hosszú
távon: felnőttképzési
szerződések száma,
munkáltatói
igazolások száma

Szülők
munkához
jutási
lehetőségeinek,
erőforrások
feltérképezése.
Gyermekszegénység
Pályaorientációs
felszámolása
tanácsadások.
Adomány gyűjtés,
Magyar
Élelmiszerbank
megkeresése.

Csökkenő
gyermekvédelmi
kedvezményben
részsülők

III. A nők esélyegyenlősége
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A

B

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

1

2

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

Nők alacsony iskolai
végzettséggel
történő
teljes
elhelyezkedési
problémáinak
csökkentése.

Kérdőívek, egyéni
interjúk,
munkaerőpiaci
felmérés, eszköz
és
erőforrás
Önkormányzat 2018.06.30.
felmérés,
felnőttképzési
pályázat,
közmunkaprogram
pályázat

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés,
kitöltött
kérdőívek,
felvett interjúk. Közép
távon:
feltárt
és
Technikai, tárgyi,
beadott pályázatok.
folyamatos
humán, pénzügyi
Hosszú
távon:
felnőttképzési
szerződések száma,
munkáltatói
igazolások száma

Munka
világába
történő visszatérés
segítése.
Családi
mellől
A gyermekes nők
napközik
munka
munkavállalási
teljes
létrehozása.
esélyeit növelni kell
Családon
belüli
erőforrások
feltárása.

Kérdőívek, egyéni
interjúk,
munkaerőpiaci
felmérés, eszköz
és
erőforrás
felmérés,
tanácsadás,
Önkormányzat 2018.06.30.
felnőttképzési
pályázat,
közmunkaprogram
pályázat, családi
napközi
létrehozását segítő
pályázat.

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés,
kitöltött
kérdőívek,
felvett interjúk, Közép
távon:
feltárt
és
beadott pályázatok.
Technikai, tárgyi,
Hosszú
távon:
folyamatos
humán, pénzügyi
felnőttképzési
szerződések száma,
munkáltatói
igazolások
száma,
létrejött
családi
napközik

Egyéni
interjúk,
eszköz és erőforrás
felmérés,
programok
Önkormányzat 2018.06.30.
szervezése,
intézményrendszer
fejlesztése.

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés,
felvett interjúk. Közép
Technikai, tárgyi,
távon:
feltárt
és
folyamatos
beadott pályázatok. humán, pénzügyi
Hosszú
távon:
lebonyolított

Munkahelyteremtés.
Munkahelyet
az
Pályaorientációs
alacsony
iskolai
tanácsadás. Képzési
végzettségű nőknek
programokba
is!
történő bevonás.

Gyermek
vissza a
világába!

C

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Idősek
ellátását
biztosító
intézményrendszer
Az aktív időskorért! fejlesztése, Idősek
civil szerveződései
létrejöttének
fokozott támogatása

Az idősek körében
jelentkező
teljes
elmagányosodás
mérséklése.
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A

B

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)
rendezvények,
létrejövő
civil
szervezet,
fejlődő
intézményrendszer

2

Biztonságot
időseknek!

Rendőri
jelenlét
erősítése,
Polgárőrség
Biztonság
az
fejlesztése,
SZEM megteremtése
mozgalom,
idősek számára.
Jelzőrendszer
kiépítése

az teljes

Kérdőívek, egyéni
interjúk,
megbeszélések,
Önkormányzat 2018.06.30.
pályázatírás,
kivitelezés
(jelzőrendszer)

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés,
kitöltött
kérdőívek,
felvett interjúk. Közép
távon:
feltárt
és
beadott pályázatok.
Technikai, tárgyi,
Hosszú távon: Idősek
folyamatos
humán, pénzügyi
megerősödött
biztonságérzete,
áldozattá
válás
csökkenése
idősek
körében.
Kriminálstatisztikák.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Pályázati
Teljes
lehetőségek,
akadálymentesítést! felkutatása,
kihasználása

Közszolgáltatásokhoz
való
egyenlő
teljes
hozzáférés
biztosítása.

Pénzügyi források
figyelése,
helyszínbejárás,
Önkormányzat 2018.06.30.
terveztetés,
közbeszerzés,
kivitelezés.

Rövid
távon:
jegyzőkönyv,
fényképdokumentáció
Közép távon: testületi
döntés a pályázat Technikai, tárgyi,
folyamatos
beadásáról,
humán, pénzügyi
tervdokumentáció.
Hosszú
távon:
műszaki
átadásátvételi jegyzőkönyv

2

Fogyatékkal
élők
Munkahelyeket a
számára
alkalmas
fogyatékkal élőknek
munkahelyek
is!
teremtése.

Fogyatékkal
élők
számára
alkalmas
teljes
munkahelyek
teremtése.

Kérdőívek,
munkaerőpiaci
Önkormányzat 2018.06.30.
felmérés, eszköz
és
erőforrás

Rövid távon: Elkészült
helyzetelemzés Közép Technikai, tárgyi,
folyamatos
távon:
feltárt
és humán, pénzügyi
beadott pályázatok,
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A

B

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

felmérés,
partnerségi
megállapodások
előkészítése,
pályázat
fogyatékkal élős és
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatására.

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)
megkötött
partnerségi
megállapodások
Hosszú
távon:
célcsoport
számára
létrejött munkahelyek
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3. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
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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
Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai,
valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi
Esélyegyenlőségi Program. Az érdekeltek körének meghatározásán túl a kommunikációs formákat,
konkrét tevékenységeket is tervezni kell. A program eredményes megvalósulását döntően
befolyásolja, hogy az érintettek elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e a program
végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot (honlap,
tájékoztató kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) bevonni a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
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.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. Kenderes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Kenderes Város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.
Mellékletek: -

Dátum

Aláírás

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

Dátum

Partner aláírás
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri
aláírással” igazolt dokumentum
8 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
9
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt
vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
10
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

