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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, Mány Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézmény-fenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Mány és környéke már az ókorban is lakott hely volt, területén a múlt század közepén római kori, keltaeraviszkusz temetőt tártak fel.
Nevét az oklevelek már 1082-ben említik, ekkor Mán alakban van írva. A település nevét az idők folyamán
Nagy-, Kis-Mány, Puszta-Mány -ként is írták.
1321-ből való a településről az első hiteles okleveles adat, ekkor a Bászélyiakkal rokon Mányi család tagjai
voltak birtokosai. 1321-ben a Mányiakkal, s itteni falunagyukkal Cherne comes pereskedik. 1338-1339-ben
a falut elhatárolják a szomszédos Őrs-től. 1339-1341-ben a Básztélyi ághoz tartozó Rozgonyi rokonság osztozkodik rajta.
Mány a török időkben elpusztult, a szomszédos Őrs-sel együtt.
1611-ben a Battyán család birtoka. 1680-ban a Battyán családbeliek mányi birtokukat elzálogosították.
1703-tól a falut Fejér vármegyéhez csatolták. 1700-as évek közepén német telepesek népesítették újra a
települést.
Az 1944-es összeírás szerint Mányhoz tartozott Alsóörspuszta, Esztermajor, Felsőörspuszta, Háromrózsa,
Kiseszterpuszta, Körtvélyesmajor, Nádorpuszta, Sajgómajor és Szentjános-szőlőhegy. A község lakosai magyarok és németek voltak. A 2625 főből 11%-ot tett ki a németajkúak száma. A község 7779 kat. holdon
terült el, ebből 5782 kat. h. szántó, 296 kat. h. legelő, 591 kat. h. rét, 150 kat. h. szőlő, 301 kat. h. erdő volt.
A község területéből 3300 kat. holddal 6 nagybirtokos rendelkezett.
A második világháború és a front közeledtével egyre nehezebb helyzetbe került a falu, 1944-ben bevezették
a jegyrendszert.
A lakosság 1945. március végén - április elején települt vissza. A visszaérkező családok kénytelenek voltak
ólakban, istállókban, pincékben lakni ideiglenesen, ugyanis a község 555 lakóházából 510 teljesen lakhatatlanná vált, 10-et lehetett csak kisebb javítások után használni.
A földosztás során 3155 kat. hold került kiosztásra az igénylők között. A helyreállítási munkák is folytatódtak, 1945 őszére Felsőörsön már 14 család lakott a helyreállított lakásokban.
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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A németajkú lakosság elköltöztetése 1946. április 13-án kezdődött, 58 családot telepítettek
át Heidelberg környékére.
Igás állatok hiányában 1946-ban a földeknek csak 70%-át tudták megművelni, a termés az ezévi aszálykár
miatt is jelentősen csökkent.
Az iskolák helyreállítása után a tanítás is megindult. Az államosításig három tanterem állt 250-260 tanuló
rendelkezésére.
1947-1948 telén megindultak Mányon a szabadművelődési és Szabad Föld Téli Esték előadásai. 1948. tavaszán a görög szabadságharcosok megsegítésére szervezték gyűjtést. Az 1848-as forradalom centenáriumi
ünnepsége után, március 27-én a képviselőtestület úgy határozott, hogy a településen építendő artézi kutat
Petőfi kútnak nevezik el.
1948. áprilisában 25 magyar családot telepítettek Mányra Csehszlovákiából.
A község jelene:
A község lakossága 2527 fő (2018.01.01.)

A táblázatból látható, hogy az aktív korban lévők között valamivel több férfi van, mint nő. Továbbá, hogy az
életkor előre haladtával ez az arány lassan megfordul, valahol a nyugdíj-korhatár körül. Kiolvasható, hogy a
18 év alattiak száma a lakosság 21,8 %-át teszi ki.

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

Fő
Korcsoport

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

1 276
250
50
758
76
142

1
251
219
32
693
99
208

Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

2 527

50,49%

49,51%

77
469
82
1 451
175
350

na.
9,89%
1,98%
30,00%
3,01%
5,62%

8,67%
1,27%
27,42%
3,92%
8,23%
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3. számú táblázat - Öregedési index

Év

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

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

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2012

282

437

64,53%

2013
2014

300
309

462
477

64,94%
64,78%

2015

329

489

67,28%

2016

350

469

74,63%

2017

351

473

74,20%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Az öregedési indexek megmutatják, hogy Mány az utóbbi években öregedő település. Az országos átlag
123. Látható, hogy Mányon érdemes az óvodai ellátást és az oktatást fejleszteni, és érdemes megoldani a
bölcsődei ellátást is helyben (annál is inkább, hogy így is támogathassák a munkaképes fiatal anyákat), hogy
a település vonzóbb legyen a helybeli és a fiatalabb betelepülő családok számára.

Értékeink, küldetésünk
Mány sokszínű kulturális öröksége alkalmas arra, hogy felekezetek, társadalmi rétegek jó viszonyban tudjanak egymás mellett élni. Olyan települést kell létrehozni, amely megalapozza a település élhetőségét, lakosai életminőségének javítását, illetve hozzájárul a település vezetésének helyes stratégiai, fejlesztési döntései meghozatalához.
Mány Község Önkormányzata tudatában van annak, hogy munkáltatóként, intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a közpolitika alakítójaként is köteles megtartani valamennyi jogviszonyukban és eljárásukban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott egyenlő bánásmód követelményét.
- Mány Község Önkormányzat elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt, minden polgára számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak, tanulhassanak es élhessenek a településen, és lehetőségeihez mérten megtesz mindent annak
érdekében, hogy megakadályozza bárki áldozatta válását.
- Mány Község Önkormányzata a képviselő-testület és szervei döntéseiken keresztül is kifejezik elkötelezettségüket az esélyegyenlőség területén.
- A jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a település a
társszervekkel, társulásaival, civil szerveződéseivel, egyházakkal, önszerveződő közösségeivel, egyesületeivel és alapítványaival együttműködve közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet
minden területén.
- Az Önkormányzat és intézményei maradéktalanul betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós és hazai jogszabályokat, a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet vállalnak és felhasználva helyzetüket és a befolyásukat, ahol csak lehetséges, segítenek
leküzdeni a diszkriminatív akadályokat.
6
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Az esélyegyenlőségi politika követése során együttműködnek, az Önkormányzat vezetésétől
a képviselő-testületen és bizottságokon keresztül egészen a végrehajtás szintjéig valamenynyi szinten.
Ösztönzik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség
életében.
Esélyegyenlőségi politikájukat minél szélesebb körben megismertetik a helyi munkáltatókkal, munkavállalók, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel.
Az Önkormányzat kétévente felülvizsgálja esélyegyenlőségi programját, terveit.

Az esélyegyenlőségi kerék szemlélteti azokat a magatartási normákat, melyeket az Önkormányzat és intézményei lakossági kapcsolataikban az egyenlő esélyek biztosítása érdekében követnek.

A fenti elveknek megfelelően az Önkormányzat és intézményei:
- Faji egyenlőség: elkötelezettek a befogadó társadalom és a faji megkülönböztetés megszüntetése mellett. Elősegítik az esélyegyenlőséget és az emberek közötti jó viszonyt a különböző faji, nemzeti és etnikai csoportok között.
- Fogyatékosság: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül valakit fogyatékossága miatt és előmozdítják az esélyegyenlőséget a fogyatékkal élők számára. Megkülönböztetés nélkül nyújtanak szolgáltatásokat az arra rászorulóknak.
- Nemek közötti egyenlőség: előmozdítják a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget és közvetlenül vagy közvetve nem kezelnek egyetlen személyt sem kedvezőtlenebbül a neme
vagy családi állapota miatt.
- Foglalkoztatás: lehetőségeikhez mérten a helyi lakosság számára biztosítják az esélyegyenlőséget a foglalkoztatás területén.
- Megközelíthetőség: arra törekednek, hogy szolgáltatásaik egyenlő feltételekkel legyenek
elérhetők a helyi lakosság szamara. Szolgáltatásaiknak mindenki számára hozzáférhetőnek
kell lenniük. A fizikai hozzáférés megkönnyítése érdekében az épületeket a költségvetés
biztosította keretek között akadálymentesítik. Arra törekednek, hogy az új épületek megfeleljenek az akadálymentesítési előírásoknak, ennek érdekében figyelemmel kísérik a fejlesztéseket. Arra törekednek, hogy akadálymentesített kommunikációs rendszereket használhassanak a szolgáltatásaikat igénybevevők.
- Szexuális irányultság: nem tesznek különbséget sem közvetlenül sem közvetve senki szexuális irányultsága miatt.
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Vallás és a hit: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit a vallása vagy világnézeti meggyőződése miatt.
Életkor: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit életkora miatt.

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése a település számára alapvető jelentőségű. Fontos, hogy
végső célként minden állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző területein, megalapozva ezzel a kötelességteljesítés egyenlőségét is, ami a helyi
esélyegyenlőség hosszú távú alapja.
Így: a tanulásban, a szociális és egészségügyi ellátásban, a munkához jutásban, a fizikai környezetben, a
közszolgáltatások elérésében.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Mány Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregáció-mentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás
8

támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

Fő célkitűzéseink:
az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok meghozatalában,
intézkedések megtételében,
a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,
a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése,
az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára:
- időskorú személyek,
- fogyatékossággal élő emberek,
- munkanélküli emberek,
- munkába visszatérő személyek,
- pályakezdő fiatalok,
- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,
- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,
- alacsony iskolai végzettségű személyek.
Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
- a közoktatási,
- a foglalkoztatási
- a közművelődési,
- a szociális,
- az egészségügyi,
- a rendvédelmi területtel.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

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

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Mány község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
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1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. § E rendelet alkalmazása során a fogalmakat a Szoctv. 4. §-a szerint kell értelmezni.
2. A személyes gondoskodás körében nyújtott szociális alapszolgáltatások
3. § A települési önkormányzat képviselő-testülete a személyes gondoskodás körében a következő
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
II. Fejezet
A települési támogatás
3. A pénzbeli és természetbeni települési támogatások formái
4. § A rendszeres pénzbeli támogatások formái:
a) Közüzemi díjtámogatás,
b) Fűtéstámogatás,
c) Tanévkezdési támogatás.
5. § A rendkívüli pénzbeli támogatások formái:
a) Rendkívüli települési támogatás,
b) Temetési támogatás.

6. § A rendszeres természetbeni támogatások formái:
a) Tűzifa támogatás,
b) Támogatott étkeztetés.
7. § A rendkívüli természetbeni támogatások formái:
a) Élelmiszertámogatás,
b) Eseti gyógyszertámogatás,
c) Köztemetés.
4. Közüzemi díjtámogatás
8. § A közüzemi díjtámogatásnál figyelembe vehető közüzemi szolgáltatások
a) a villanyáram,
b) a vízfogyasztás,
c) a gázfogyasztás,
d) a csatornahasználat,
e) a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz-elszállítás,
f) a szemétszállítás
díja.
9. § Közüzemi díjtámogatás adható annak a személynek,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
b) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint lakik:
ba) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy
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bb) az önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlője, vagy önkormányzati
tulajdonú bérlakásra lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó.
10. § (1) A közüzemi díjtámogatás ugyanazon lakás esetén csak egy személy részére állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Külön lakásnak kell tekinteni az egy ingatlanon belül elhelyezkedő, fizikailag elkülönített lakásokat, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(3) Közüzemi díjtámogatás akkor állapítható meg, ha
a) a kérelmező állandó jelleggel abban a lakóingatlanban él, ahová a közüzemi díj számláját
kiállították,
b) a közüzemi díj számla a kérelmező nevére szól.
11. § A közüzemi díjtámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított legfeljebb
egy évre lehet megállapítani.
12. § (1) A közüzemi díjtámogatás mértéke legfeljebb havi 10.000,-Ft.
(2) A közüzemi díjtámogatás folyósítása három havonta, előre, közvetlenül a kérelmező által megjelölt szolgáltató részére történik.
13. § (1) A közüzemi díjtámogatás megszűnik:
a) a támogatásra jogosult kérelmére,
b) a kérelmező a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás
használatát másnak átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,
c) ha a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a
bekövetkezés napjától számított 8 napon belül nem jelenti be az önkormányzatnak,
d) az igazolási kötelezettség elmulasztása esetén.
(2) A közüzemi díjtámogatás megszűnésének időpontja annak a hónapnak az utolsó napja, amely
napon a (1) bekezdésben meghatározottak bekövetkeznek.
14. § Ha a közüzemi díjtámogatás folyósítása a bejelentési kötelezettség vagy az igazolási kötelezettség elmulasztása miatt került megszüntetésre, a támogatás ugyanarra a lakásra, a megszüntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
5. Fűtéstámogatás
15. § (1) Fűtéstámogatás állapítható meg annak a személynek,
a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és egyszemélyes háztartást vezet,
valamint havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, vagy
b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol minden személy nyugdíjban vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, vagy
c) aki gyermekét egyedül neveli, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, vagy
d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű
családi pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban az együtt élő személyek egy főre
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jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át.
(2) A támogatás csak lakás céljára használt ingatlan tekintetében, fűtés céljára igénybe vett gázfogyasztásra, elektromos áram-, fa- és szén-, valamint PB gázfogyasztásra állapítható meg.
(3) A támogatás lakásonként csak egy személy részére állapítható meg.
16. § (1) A fűtéstámogatás összege havonta legfeljebb 10.000,- Ft.
(2) A fűtéstámogatásra október 15. és április 15. között lehet kérelmet benyújtani, és a fűtéstámogatást a fűtési szezonra, a kérelem benyújtásának időpontjától lehet megállapítani.
17. § A támogatás összege három havonta kerül átutalásra a gáz-, illetve elektromos szolgáltató
részére, aki a jogosult számláján a támogatás összegét jóváírja. A fa- és szén, vagy a PB gáz fogyasztást igazoló jogosultak részére időarányosan, a kérelmező nevére és mányi lakcímére kiállított számla összegének erejéig, egy összegben kerül folyósításra a támogatási összeg.
18. § Nem állapítható meg fűtéstámogatás annak, aki tűzifa támogatásban részesül.
6. Iskolakezdési támogatás
19. § (1) Az iskolakezdés megkönnyítése érdekében iskolakezdési támogatás nyújtható annak,
akiknek a gyermeke általános iskolai tanuló, illetve középiskolai tanulmányait nappali tagozaton
folytatja, és aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önmaga, illetve családja létfenntartásáról
más módon nem tud gondoskodni, és a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
200%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.
(2) Az iskolakezdési támogatás mértéke
a) egy gyermek beiskolázása esetén 8.000,- Ft,
b) két gyermek beiskolázása esetén összesen 15.000,- Ft,
c) három gyermek beiskolázása esetén összesen 20.000,- Ft,
d) minden további, általános iskolai tanuló, illetve középiskolai tanulmányait nappali tagozaton folytató gyermek beiskolázása esetén, gyermekenként 5.000,- Ft.
(3) A gyermek általános iskolai és középiskolai első beiskolázása esetén a (2) bekezdés szerinti öszszegen felül, további 10.000,- Ft.
20. § Az iskolakezdési támogatásra irányuló kérelmet minden év augusztus 10. és szeptember 10.
között lehet benyújtani.
7. Rendkívüli települési támogatás
21. § (1) Rendkívüli települési támogatás elsősorban azoknak a Szoc.tv. 45. § (4) bekezdésében
meghatározott személyeknek adható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át nem haladja meg.

(2) Az egy alkalomra szóló rendkívüli pénzbeli támogatás összege legfeljebb 25.000,- Ft lehet.
22. § Egy naptári éven belül egy határozattal, több alkalommal kifizetendő rendkívüli pénzbeli
támogatás is megállapítható. Ebben az esetben a határozatban fel kell sorolni a folyósítások össze13

gét és időpontját.
23. § A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet köteles a kérelmező alaposan és hitelt érdemlően megindokolni.
24. § Ha a kérelmező vagy családja válsághelyzet miatt segítségre szorul, mert vagyoni, jövedelmi
és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy ezen élethelyzetét más módon nem tudja megoldani, a támogatás összege legalább 5.000,- Ft, és legfeljebb 100.000,- Ft lehet.
25. § (1) Válsághelyzet különösen:
a) a családot ért elemi kár,
b) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,
c) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott, az egészség megőrzése,
helyreállítása érdekében szükséges szolgáltatás igénybevétele, ha annak díja a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-át meghaladja,
d) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
e) a család, vagy annak egyik tagja bűncselekmény áldozatává vált,
f) azonnali gyógyszerkiváltás szükséges.
(2) A válsághelyzet megoldását segítő támogatásra irányuló kérelem esetén, a válsághelyzet fennállását igazolni kell.
26. § A válsághelyzet megoldását segítő támogatás felhasználásáról a kérelmező elszámolást köteles benyújtani. A kérelmezőt e kötelezettségéről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell.
8. Temetési támogatás
27. § Temetési támogatás állapítható meg annak az eltemettető személynek, akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén 350 %-át.
28. § (1) A temetési támogatás összege 80.000,- Ft, amely annak fizethető ki, akinek a nevére a temetési számla szól.
(2) Azon elhunytra tekintettel, akit köztemetésben részesítettek, temetési támogatás nem állapítható meg.

9. Tűzifa támogatás
29. § (1) A települési támogatás tűzifa támogatásként is adható annak, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, egyedülálló esetén 300 %-át.
(2) A tűzifa támogatás csak tűzifa formájában adható.
(3) A tűzifa támogatás mértéke 1 erdei m3 lehet, és lakásonként, a fűtési szezonban egyszer vehető
igénybe.
30. § A támogatási időszak a tárgyév október 15. napjától az azt követő év április 15. napjáig tart. A
kérelmeket október 15-től lehet benyújtani. A november 15-ig benyújtott kérelmek esetén a tűzifa
támogatást december 31-ig kell megállapítani.
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31. § Nem kaphat tűzifa támogatást, aki részére fűtéstámogatást állapítottak meg.
10. Támogatott étkeztetés
32. § (1) A rendszeres természetbeni támogatás támogatott étkeztetés formájában, ebéd kedvezményes áron történő biztosításával is adható.
(2) A támogatott étkeztetés igénybevételére a Mányi Önkormányzati Konyha szolgáltatásán keresztül van lehetőség, oly módon, hogy a külső személyek által fizetendő étkezési térítési díj 50 %ával megegyező összegű - csökkentett - térítési díjat fizet meg a Konyha részére.
33. § Támogatott étkeztetés csak annak a személynek nyújtható,
a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és egyszemélyes háztartást vezet, és
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át, vagy
b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol minden személy nyugdíjban, vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, vagy
c) aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, vagy
d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű
családi pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban az együtt élő személyek egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át.
34. § (1) A támogatott étkeztetés igénybevételére kizárólag a Mányi Önkormányzati Konyha üzemelési időszakában van lehetőség.
(2) Az étkezés elviteli rendszerben, saját ételhordó biztosításával történik.
11. Karácsonyi élelmiszertámogatás
35. § (1) Minden év decemberében - a képviselő-testület külön határozata alapján – egyszeri élelmiszertámogatás nyújtható azon személyeknek, akiket a helyi civil szervezetek, egyházak és nemzetiségi önkormányzatok támogatásra javasolnak.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt javaslatokat legkésőbb tárgyév december 15-ig szükséges benyújtania a megjelölt szervezeteknek. Az élelmiszercsomagok kiosztása minden esetben az önkormányzat szervezésében, legkésőbb december 24. napjáig történik.
12. Köztemetés
36. § Az eltemettetésre köteles személy a polgármester határozata alapján teljes egészében mentesül a köztemetés temetési költségeinek megtérítési kötelezettsége alól, ha a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
37. § Az eltemettetésre kötelezett személy 50 %-ban mentesül a köztemetés temetési költségeinek
kötelezettsége alól, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
13. Eseti gyógyszertámogatás
38. § Eseti gyógyszertámogatásban részesíthető az a személy, aki a betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzete miatt nem képes megfizetni, és közgyógyellátásra nem
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jogosult, és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-t.
39. § (1) Az eseti támogatás összege nem haladhatja meg a 10.000,- Ft-ot.
(2) A gyógyszertámogatás összegével a kérelmező köteles elszámolni.
III. Fejezet
14. Eljárási szabályok
40. § A települési támogatás iránti ügyekben, átruházott hatáskörben a Humánerőforrások Bizottság jár el, kivéve a válsághelyzetet, valamint a köztemetéssel kapcsolatos ügyeket, amelyekben a
polgármester jár el.
41. § A 35. §-ban meghatározott esetet kivéve, a települési támogatás iránti eljárások kérelemre
indulnak.
42. § Aki a rászoruló rászorultsági helyzetéről tudomást szerez, arról bejelentést tehet a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál. Ebben az esetben az eljárásra kötelezett önkormányzati szerv az
eljárást hivatalból indítja meg.
43. § A települési támogatás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtania, a rendelet 1., 2., 3. és 4. függelékének felhasználásával.
44. § (1) Valamennyi támogatási formára irányuló igény elbírálásához a kérelmező köteles a maga és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni
viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni.
(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a jövedelmi és vagyoni viszonyokról szóló
nyilatkozat valódiságát igazoló iratokat, így:
a) a munkáltató által kiadott kereseti igazolást,
b) ha a kérelmezőnek nincs jövedelme, az erről szóló nyilatkozatot,
c) ha a kérelmező alkalmi munkából él, az erről és az alkalmi munkával megkeresett összegről szóló nyilatkozatot,
d) rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolást,
e) egyéb jövedelemnél, az azokat megalapozó határozatot, vagy kifizetési bizonylatot, igazolást, szerződést,
f) mezőgazdasági jövedelmekből származó jövedelmi igazolást,
g) adóbevallást vagy annak hiteles másolatát,
h) vagyonnyilatkozatot,
i) a számlavezető pénzintézet nevét és a számlaszám megjelölését,
j) tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt megállapított magasabb összegű családi
pótlék esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást.
45. § A közüzemi díjtámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a lakáshasználat jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati
szerződést,
b) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a
közüzemi díj támogatás utalását kéri.
46. § A fűtéstámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a lakcímre szóló gáz-, elektromos számlát,
illetve a tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz megvásárlását igazoló számlát.
16

47. § A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor - a támogatás alapját képező
létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzettől függően - csatolni kell:
a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,
b) a váratlan költségekről szóló igazolást,
c) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi
szolgáltató igazolását,
d) a gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolását vagy számláját, egyéb fűtési
módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag
kifizetését igazoló számlát,
e) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem Mányon történt,
f) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői
szolgálat, illetve az egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az
egészségügyi intézmény által kiállított igazolást.
48. § Egyedülálló kérelmező esetében nyilatkozni kell:
a) a válás tényéről,
b) a házasság felbontása iránti kérelem beadásáról az ügy peres számának megjelölésével, és a
házastárs külön, azaz más címen szereplő lakásának tényéről: az új lakcímre vonatkozó
büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal,
c) ha a kérelmező sohasem volt házas, az erre vonatkozó tényről.
49. § Amennyiben a kérelmező aktív korú, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, igazolnia
kell, hogy a munkavállalás érdekében mindent megtett. Ennek bizonyítására csatolni kell
a) az illetékes Foglalkoztatási Osztály igazolását a munkanélküliség tényének regisztrálásáról,
valamint arról, hogy
b) a részére az elmúlt egy évben ajánlottak-e fel munkát, azt a kérelmező elfogadta-e, és ha
nem, milyen indokkal utasította vissza.
50. § Az eseti gyógyszer támogatási iránti kérelemhez csatolni kell a kiváltandó recepteket, és a
gyógyszertár árkalkulációját.
51. § Az élelmiszertámogatás kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen Mányon lakik.
52. § A települési támogatások igénylése esetén a kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy saját
ellátására tartási-, öröklési-, vagy életjáradéki szerződést kötött-e.
53. § Ha a kérelmező adatközlési kötelezettségének a külön felhívásban meghatározott határidőig
nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.
54. § A támogatást kérő az egyéb feltételek megléte esetén sem részesülhet támogatásban, ha az
általa igazolt létfenntartási költségek és bevételeinek egymáshoz való viszonya nem igazolja életvitelét, általános körülményei a támogatást nem teszik indokolttá.
55. § A pénzbeli támogatás esetén a kérelmezőt nyilatkoztatni kell, hogy bankszámlájára átutalással, vagy készpénzben szeretné-e a támogatást felvenni.
56. § Ha a kérelmező a támogatással köteles elszámolni, arra a rendelet 5. mellékletének felhasználásával köteles.
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15. Jogosulatlanul felvett támogatások
57. § A közüzemi díjtámogatásra jogosult köteles a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – az önkormányzatnak bejelenteni.
58. § A jogosulatlanul felvett települési támogatást vissza kell fizetni.
59. § (1) Ha a szociális ellátás megtérítését rendeli el az azt megállapító önkormányzati szerv, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben a visszafizetésre
kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 50 %-a alatt van, elengedheti,
b) 50-100 %-a között van, csökkentheti,
c) 100-150 %-a között van, részletfizetést engedélyezhet.
(2) A visszafizetési kötelezettség esetén az azt megállapító önkormányzati szerv, amennyiben az
egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.
(3) A részletfizetési kedvezmény időtartama legfeljebb tizenkét hónapig terjedhet.
60. § Amíg a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésre nem kerül rendkívüli települési támogatáson kívül, támogatás nem adható.
16. Méltányosság gyakorlása
61. § Az eljárásra jogosult önkormányzati szerv különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt az
eljárás során felvett környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, évente egy alkalommal
rendkívüli támogatást, fűtéstámogatást, gyógyszertámogatást állapíthat meg, ha a kérelmező havi
jövedelme, illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság megállapításához meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 10 %-kal haladja meg.
62. § Különös méltánylást érdemlő eset, ha
a) a kérelmező vagy a családtagja súlyos mozgáskorlátozott,
b) a kérelmező vagy a családtagja súlyos látás vagy halláskárosult,
c) a kérelmező vagy a családtagja munkaképesség-csökkenése a 100 %-ot, vagy az
egészségkárosodása a 80 %-ot eléri,
d) a kérelmező és a családjában élők mindegyike nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesül,
e) a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek.
IV. Fejezet
17. Záró rendelkezések
63. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról
szóló 11/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete.

Szabó Zoltán
polgármester

Hopka Rita
jegyző
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INDOKOLÁS
A rendelet megalkotásával a támogatási rendszeren belül a Humánerőforrások Bizottság javaslatára a Képviselő-testület újraszabályozza az egyes támogatások feltételeként meghatározott jövedelemhatárokat, annak érdekében, hogy az önkormányzat szélesebb körben tudjon segítséget nyújtani a rászorulóknak. A szabályok megalkotásával mindenki számára világossá válik, hogy ha
ezen élethelyzetbe kerül, számíthat-e az önkormányzat segítségére. Az önkormányzat segítségével
könnyebben oldhatók meg azok az élethelyzetek, amelyek váratlanul, a kérelmező önhibáján kívül
alakultak ki. Ugyanakkor segítséget nyújt az olyan emberek számára is, akik életvitelük, elesettségük miatt nem tudnak magukról gondoskodni. A rendelet megalkotásával az a Képviselő-testület
célja, hogy emberek elsősorban az öngondoskodás, az előrelátás és munkavégzés által lássák el
magukat, ugyanakkor hathatós segítséget kíván nyújtani azoknak, akik erre rászorulnak.
A rendelet megalkotásával növekszik azoknak a száma, akik települési támogatásban részesülhetnek, illetve a települési támogatások összege is növekszik.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor Mány Község Önkormányzata a következő stratégiákkal,
fejlesztési programokkal, koncepciókkal rendelkezik – melyek összhangjáról gondoskodni kellett:
Mány Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról rendeletet alkotott a
képviselő-testület. Az előírások hatálya kiterjed Mány Község közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest
építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet. A
település településszerkezeti terve az Önkormányzat képviselő-testülete által megállapított településfejlesztési koncepción alapul.
Az önkormányzat rendelkezik Sportkoncepcióval, melyet a Képviselő-testület 2012. évben fogadott el, ezen
kívül 2016. évben Hulladékgazdálkodási rendeletet is készített (13/2016.(VI.30.)).
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is a 2013. évtől átalakult. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást
szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy –
az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek
figyelembevételével készül az önkormányzat költségvetési koncepciója.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
- Társulási formában történik a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátása. Az ellátó az Esély Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, központja Felcsút, Fő út 68.
- A Völgy Vidék Közösség célja összefogni a Váli-víz és a Szent László-patak völgye, valamint a Vértesalja és
az Etyeki dombság egymással szomszédos települési önkormányzatait, valamint a területükön működő vidékfejlesztésért elkötelezett vállalkozásokat, civil szervezeteket, intézményeket és magánszemélyeket. A
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Völgy Vidék Közösség elsődleges feladata a fenti szervezetek vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek, fejlesztéseinek ösztönzése és széleskörű partnerségük megteremtése.
Az önkormányzatok számára azért célszerű a társulások létrehozása, fenntartása, mert a társulások jogosulttá válnak a kiegészítő állami támogatások igénybevételére, mely a társulások részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit Kft. (teljes
nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TEIR – Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta. Az esélyegyenlőségi program megújításakor az országos adatbázisokban a 2019. évi
adatok még nem elérhetőek. Ezeket megjelenésük után pótolni kell.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A „mélyszegénység” napjaink gyakran használt fogalma. Ezen elsősorban azt a jelenséget értjük, amikor
valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és gyakorlatilag esélyük sincs arra, hogy ebből
a helyzetből önerejükből kitörjenek.
A problémát a munkanélküliség mellett az is okozza, hogy a minimálbér és a létminimum összege egyre
távolabb kerül egymástól, ami mindenképpen negatív jelenség. A minimálbér 2019-ben 149 ezer Ft, aminek
a nettója ugyanakkor nem több mint 99.085 Ft. Máris láthatóvá válik az összefüggés a 94.820 Ft-os létminimum és az alig több mint 99 ezer Ft-os minimálbér tekintetében. A tapasztalat az, hogy a minimálbér
alapvetően kevés egy család eltartásához, és szükségszerű, hogy annak nettó összege nagyobb mértékben
haladja meg a létminimum összegét.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A lakosok többsége szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között él. Az elmúlt évtizedekben
kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb. Ennek egyik oka a munkanélküliség. Az
emberek többsége a korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs lehetőség.
A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat.
A településen 787 db lakóingatlan található. A családok nagy része saját tulajdonú családi házban él. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak a tulajdonosok igényétől, igényességétől és jövedelmi
helyzetétől függően vannak karbantartva.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
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A HEP-ben elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk
elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
„A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú részvételéhez.” Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos esetével
találkozhatunk.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) célja, hogy
biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek ellátása során
– törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során
-

közfoglalkoztatást szervez,
figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai követelményeit,
az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.

A helyi önkormányzatnak 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.

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

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

2012
874
824
1 698
2013
876
829
1 705
2014
872
828
1 700
2015
872
826
1 698
2016
884
824
1 708
2017
916
843
1 759
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma (fő)
Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

58
55,25
46
25,5
23,5
20,5

6,6%
6,3%
5,3%
2,9%
2,7%
2,2%

48,5
53,75
53
31
35
26,75

5,9%
6,5%
6,4%
3,8%
4,2%
3,2%

107
109
99
57
59
47

6,3%
6,4%
5,8%
3,3%
3,4%
2,7%
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és férfiak körében is valamelyest csökkent
a nyilvántartott álláskeresők száma. A településen jelenleg nem tapasztalhatók olyan gazdasági folyamatok, amelyek az állástalanok számát csökkenthetnék, az önkormányzat az egyik legfőbb foglalkoztató (közcélú foglalkoztatás).
b) A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlása

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/ nyilvántartott álláskeresők száma összesen

20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

107

109

99

57

59

41

Fő

0,25

2,25

1

1,25

2

1

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

0,2%
13,5
12,7%
15,25
14,3%
10,5
9,9%
15,5
14,6%
15,25
14,3%

2,1%
11
10,1%
15
13,8%
12,75
11,7%
16,25
14,9%
10,25
9,4%

1,0%
10,25
10,4%
12,75
12,9%
12
12,1%
12,75
12,9%
8
8,1%

2,2%
4,75
8,4%
4
7,1%
7
12,4%
5
8,8%
5,75
10,2%

3,4%
8,25
14,1%
4,5
7,7%
6,25
10,7%
5,25
9,0%
6,75
11,5%

2,4%
3,25
7,9%
3,75
9,1%
5
12,1%
3,5
8,5%
6,5
15,8%

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

7,5
7,0%
12,75
12,0%
12,5
11,7%
3,5
3,3%

9,75
8,9%
12,5
11,5%
13,25
12,2%
6
5,5%

9,75
9,8%
7,25
7,3%
17,5
17,7%
7,75
7,8%

7
12,4%
4,25
7,5%
7,5
13,3%
10
17,7%

3,5
6,0%
5,75
9,8%
8
13,7%
8,25
14,1%

3,25
7,9%
2,5
6,1%
4
9,7%
8,5
20,6%

23

b) A tartós munkanélküliek aránya

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb a tartós
munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése.

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

Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

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

Fő
Fő
2012
107
5
2013
109
5
2014
99
4,5
2015
57
3
2016
59
2,75
2017
47
5
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
4,7%
4,6%
4,5%
5,3%
4,7%
10,1%

Általános iskolai végzettség (TS 0902)
Fő
49,75
55,5
50
28,25
29
21

%
46,7%
50,9%
50,5%
50,0%
49,6%
44,4%

8 általánosnál magasabb iskolai végzettség
(TS 0903)
Fő
51,75
48,5
44,5
25,25
26,75
21,5

%
48,6%
44,5%
44,9%
44,7%
45,7%
45,5%
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c) közfoglalkoztatás

2014: 26 fő
2015: 32 fő
2016: 27 fő
2017: 23 fő
2018: 19 fő
25

2019: 10 fő
A közfoglalkoztatottak számának növekedése elsősorban az alkalmazási periódusok rövidülésének tudható
be, hiszen 2012. óta legfeljebb 3 hónapra lehet alkalmazni a dolgozókat, ehhez 2013.-ban az is hozzá
adódott, hogy csak 6 órás foglalkoztatást finanszíroz a munkaügyi szerv, és egy embert évente csak egyszer
lehet alkalmazni.
2015 után egyenletes csökkenés tapasztalható a közfoglalkoztatásban, annak ellenére, hogy 3 hónapnál
hosszabb időre is alkalmazhatóak.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői

8 perc

autóbusz
járatpárok
száma munka-napokon
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50 perc
30 perc

elérhetőség
átlagos ideje
autóval
Legközelebbi centrum
Megyeszékhely
Főváros

12

0

0

Kerékpár
úton való
megközelíthetőség
0

19

76

0

0

0

185 perc

22

73

0

0

0

90 perc

átlagos utazási idő autóbusszal

vonat járatok
átlagos
átlagos száma utazási idő
munkanapokon vonattal

átlagos
utazási
idő kerékpáron
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A közlekedés tekintetében Mány kedvező adottságokkal rendelkezik. A főváros átszállás nélkül megközelíthető autóbusszal, átszállással busszal és vonattal. A kistérségi centrum 6 km. Ezeken túl foglalkoztatás
szempontjából 30 km-re helyezkedik el Tatabánya és Érd, melyek busszal és vonattal közelíthetőek meg.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük:
A Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül történik.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül történik.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása:
Az önkormányzat intézménye a bölcsőde, az óvoda, ahol nem foglalkoztat mélyszegénységben élőket, ill.
romákat.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén:
Településünkön nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) célja, hogy a szociális
biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális
ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének
garanciáit. A helyi önkormányzatok a törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére
egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. A törvény kimondja azt is, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A szociális ellátás a jogosult
részére jövedelme kiegészítésére, pótlására nyújtható pénzbeli ellátás.
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Szociális rászorultság esetén
- a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint
- települési támogatást,
- a járási hivatal a törvényben meghatározott feltételek szerint
- időskorúak járadékát,
- a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
- foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
- közgyógyellátást
állapít meg.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában
- a települési támogatás
adható.

A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni a figyelmüket, hogy regisztráljanak a Foglalkoztatási Osztályban, hogy ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált munkanélküliek legyenek, hiszen például a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsághoz az esetek többségében a kérelmet megelőző 24 hónapban 365 nap együttműködésre van szükség a Foglalkoztatási Osztálytal.
Márpedig ha nem regisztrál valaki, akkor soha nem telik el a 365 nap.

A táblázatból és diagramból látható, hogy egyre kevesebben rendelkeznek annyi korábbi munkaviszonnyal,
amely már járadékra jogosítaná a munkanélkülit.
Az ellátásokkal kapcsolatban hasznos információkat kaphatunk a rendszeres szociális segélyezettek és a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek számának megoszlásából, melyet az alábbi táblázat
mutat
be.

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

Egészségkárosodási és gyermekFoglalkoztatást helyettesítő táfelügyeleti támogatásban részemogatásban részesítettek átlagos
sülők átlagos száma 2015. márc.
havi száma (2015. március 01-től
1-től érvényes módszertan szerint
(2015. február 28-tól az ellátás megaz ellátásra való jogosultság
(TS 5401)
szűnt, vagy külön vált EGYT-re és FHTmegváltozott)
ra)
Fő

2012
39,25
2013
48,25
2014
41,5
2015
24,75
2016
19,25
2017
17,75
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

15-64 évesek %-ában

n.a.

Fő

Munkanélküliek %-ában

n.a.

1
0
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Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy kaphat, aki nem
rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel, családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a 25.650,- forintot, és vagyona nincs. Foglalkozást helyettesítő támogatást regisztrált álláskereső kaphat. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak annak folyósítható
ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt (vagy 30 nap közhasznú munkát, közérdekű önkéntes munkát, vagy háztartási munkát, vagy egyszerűsített foglalkoztatást)
tud igazolni. Az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő lakókörnyezetét tartsa
rendben.
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a munkanélkülieknek átlagosan a fele nem kap ellátást, valószínűleg jogosultság hiányában. Az ő esetükben kell nagyobb erőfeszítéseket tenni munkához jutásuk érdekében a munkaügyi szerveknek, az önkormányzatnak, de ő maguknak is.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
Településünkön az Önkormányzat rendelkezik hat bérlakással, melyben az Önkormányzat intézményeinek
dolgozói laknak.
b) szociális lakhatás
Községünkben ez a kérdés nem releváns.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Településünkön viszonylag elterjedt, hogy külterületi nyaralókat és présházakat használnak lakóhelyként. A
2011-es népszámlálási adatokat nem lehetett rögzíteni, ezért nem tudunk pontos számot mondani az ilyen
lakhatásokról. Annál is inkább, mert többen be sem jelentkeznek ezekre az ingatlanokra. Becslések szerint
az ilyen lakás célú épületek száma 35 körül mozoghat.

d) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma
Lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma (TS 6101)
0

2015

83
63
82
67

2016

55

0

Év

2012
2013
2014

0
0
0

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Mány községben 2011-ben 787 lakást tartottunk számon, 2016-ban 860-at.
A lakáscélú települési támogatást egyre többen veszik igénybe. Ennél az ellátásnál a jogosultsági határt a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ában határozták meg, egyedülálló esetében 300%ában, ami 71.250,- forint/fő egy családban, illetve 85.500,- Ft/fő.. Ezt az értéket nagyon sokan nem érik el,
ezért az egyéb feltételek teljesülése esetén jogosultak a támogatásra. Községünkben ez az érték havi 2.500,
és 10.100,- forint között változik, átlagosan 4.000,- forint. Az elszegényedett lakosok körében a néhány ezer
forintnál nagyobb jelentőségű, hogy aki rendelkezik lakásfenntartási támogatással, az jogosult a „védendő
fogyasztó” státuszra az energia- és víz szolgáltatóknál.

e) eladósodottság
Mányon az eladósodottság az országos átlaghoz hasonló, az Önkormányzat nem működtet adósságkezelő
szolgáltatást.
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása.
Mány község belterületén kiépült a víz-, gáz-, villany- és csatorna hálózat. A külterületeken villany- és víz
ellátás mindenhol van (amelyik házban nincs, ott is az utcában található, bevezethető), a gáz- és csatorna
rendszer részlegesen épült ki a külterületeken.
A külterületekről saját gépjárművel vagy autóbusszal lehet a falut megközelíteni. Erről a 3.2. fejezet d/
pontjában találhatók adatok. Mány község és külterületei tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek (kivéve
Nándor puszta). Így a közszolgáltatások (orvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár, üzletek, bölcsőde, óvoda,
iskola, könyvtár) mindenki számára elérhetőek.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Mányon „telep” névvel egy jól körülhatárolható területet illetnek: ez a Mátyás telep. Gyakorlatilag a község
belterületéhez tartozik nagy része. Bejárata az Önkormányzattól 800 méterre kezdődik, egy keskeny utca
vezet fel a telepre. Jellemző a telepre, hogy 80%-ban roma lakosság él itt. Az infrastruktúra kezdetleges, egy
aszfaltos út vezet be, ami körbe visszaér mintegy 550 méter hosszúságban. Ezen túl köves, murvás és földes
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utak vezetnek a telepen, viszonylagos össze-visszaságban. A házszámozás nem egységes. Villany, víz, közkút
van a telepen, egyes lakásokban vezetékes gáz is.
A menetrend szerinti buszjárat a telep bejáratáig megy, ott fordul (Kossuth utca 45.).
Mány községhez a község területén kívül négy puszta tartozik:
Nándor puszta
Alsóörs puszta
Felsőörs puszta
Háromrózsa puszta.
Nándor pusztáról gyalog, kerékpárral vagy személyautóval közelíthető meg Mány központja, ami 2,5 km-re
található.
Alsóörs és Felsőörs puszta 2 km-re illetve 6,5 km-re található a község központjától. Ezekről a helyekről
személyautóval és autóbusszal közelíthető meg Mány.
Háromrózsa puszta az 1-es út mentén található, Herceghalom községtől 900 méterre, Mány központjától
közúton 11,7 km-re! Innem is megközelíthető a falu, de autóbusszal csak bicskei átszállással oldható meg.
Ebből a szegregátumból a gyermekek Bicskére, Herceghalomba és néhányan Zsámbékra járnak iskolába,
óvodába.

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
A Nándor pusztai szegregátum helyzete a tulajdonjogi változások miatt még kérdéses.
Alsóörs pusztán 30 háztartás található, Felsőörs pusztán 38. Az itt lakók 28%-a kap lakásfenntartási támogatást.
Háromrózsa puszta nyugati szélén 3 család élt szükségkörülmények között, lakásukat az önkormányzat állami támogatással felújította, az ottaniak többsége üdülőövezet jellegű részen nyaralókban vagy családi
házakban lakik, rendezett körülmények között.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Fentieken kívül nincs szegregációval veszélyeztetett terület Mányon, és területi átrendeződés sem figyelhető meg a lakosság körében.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Községünkben háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, fiókgyógyszertár és védőnői szolgálat működik.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés részben helyben, részben a vonzásközpontban.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Adott esetekben az önkormányzat által támogatva működik.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése fontos, miután az általános
iskola átkerült a KLIK fenntartásába, így az óvodára koncentrálhatunk.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
Ingyenes étkezés- 50 százalékos mértékű
ben résztvevők
kedvezményes étkezésre
száma iskola 1-8.
jogosultak száma 1-13.
évfolyam
évfolyam

Ingyenes tanÓvodáztatási
könyvNyári étkeztetámogatásban
ellátásban
tésben részerészesülők
részesülők
sülők száma
száma
száma

év

Ingyenes étkezésben résztvevők
száma óvoda

2008

na

na

na

na

0

2009

na

na

na

na

0

2010

29

61

18

79

0

29

2011

27

72

21

48

0

27

2012

38

85

23

108

0

38

2018

16

42

0

3

na

Látható, hogy a gyermeklétszám növekszik Mányon, ahogy ezt az öregedési index is jól mutatta. Ezért fontos a táplálkozási szokások, étrend egészséges kialakítása, a körülményekhez képest változatossá tétele.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A helyi egyesületekben lehetőség van futball, asztalitenisz, pilates és mazsorett gyakorlására.
A futballt a Mányi Testgyakorlók Körén belül ovis foci csapatban, U 9-11 csapatban, U13 serdülő csapatban,
ifi csapatban és felnőtt csapatban gyakorolhatják a mányiak.
A mazsorett csoport két korosztályban működik:
az idősebb Vadvirág Mazsorett és a fiatalabb Holdfény Mazsorett csoportokba jelentkezhetnek a lányok.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás működik településünkön.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor nem tapasztalható, településünkön nem releváns a probléma.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül nem működik.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
Mány községben jelentős a magukat német nemzetiséginek vallók száma, ezért szerveződött a Mányi Svábok Egyesülete, a Mányi Német Hagyományörző Táncegyüttes, és az Eber Kapelle zenekar.
Létrejött a Mányi Közösségért Közhasznú Egyesület és a Mányi Lovasegyesület is.
Rendszeres összejövetelekkel működik a Nyugdíjas Klub.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A közösségi együttélés során leginkább a nagy létszámú rendezvényeken, bálokon fordul elő konfliktus, de
legtöbbször nem helybeliek között, hanem helybeliek és máshonnan jöttek között. Helyi etnikai konfliktus
nem fordul elő.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az önkéntes alapon szerveződő Mányi Polgárőrség munkája jelentős a bűnmegelőzésben, rendezvények
(Pl.: Mányi lovas napok) biztosításában, időjárási anomáliák (havazás) esetén. A lakosság támogatja a helyi
alapítványokat is (Mányi Hársfadombi Iskoláért Alapítvány, Mesevár Óvoda Alapítvány).

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A roma kisebbségi önkormányzat a választások után újra aktív. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy
megfelelő önrendelkezése legyen a roma lakosságnak, hogy felelősséggel és hatékonyan szervezhessék
saját életüket.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek, intézkedések
- Kérdőíves adatgyűjtés
Az Önkormányzat nem rendelkezik nyilvántartással, a
roma kisebbséghez tartozókról, illetve arról sincs
- Önkéntesek bevonásával közvélemény kutatást
adat, hogy kik vallják magukat romának.
tart.
Az Önkormányzatnál meglévő adatbázisok elavultak.

-

adatok frissítése: Foglalkoztatási Osztály, KSH,
internetes adatbázisok segítségével.

Nincs értékteremtő foglalkoztatási lehetőség a településen - közcélú foglalkoztatottak magas létszáma

-

Igényfelmérés

-

Az Önkormányzat önállósodási törekvései a foglalkoztatás terén: Uniós pályázatokban való
részvétel

-

Virágpalánta nevelés, járdafelújításra térkő bur32

kolat gyártása, árokburkoló elemek gyártása,
ezek értékesítése
Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban való megmaradás, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci
helyzete

-

Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele a
munkanélkülieknek adható támogatásokról

-

Tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat
általi közfoglalkoztatásba történő bevonás lehetőségéről, menetéről

-

A megtartott fórumokon adatgyűjtés (a nem regisztrált munkanélküliek elérése érdekében)

-

A nem regisztrált munkanélküliek Foglalkoztatási Osztályba való beutaztatásának biztosítása

-

Foglalkoztatási Osztályba történő irányítás, regisztrálásra történő rábeszélés a további ellátások lehetősége érdekében

-

képzési programokhoz juttatás az elhelyezkedés
esélyének növelése érdekében

-

A Polgármesteri Hivatalban történő segítségadás, tanácsadás, hivatalos papírok kitöltésében
segédkezés,

-

Szociális munkát végzők részéről tanácsadás,
felvilágosítás a rászorulóknak

-

Figyelemfelhívás, tájékoztatás a lakásfenntartási
támogatás igénybevételének lehetőségéről az
önkormányzatnál (közművek kikapcsolása elkerülése érdekében), védendő fogyasztói státusz
ismertetése

-

Figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen
nyomon követhető különböző hitelek felvétele
ügyében

Elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon kívül szerény
körülmények között élők rendszeres meleg étkezésének hiánya

-

Szociális étkezés lehetőségének megvizsgálása

-

A szociális munkát végzők feltérképezik a rászorulókat, intézik kérelmüket

Esetenként kialakuló bevásárlási nehézség pénzhiány
miatt

-

EU-s élelmiszer segélycsomagokra kiírt pályázatok figyelése, pályázás

-

Sikeres pályázat esetén élelmiszercsomag osztás

Anyagi okok miatt fűtési nehézségek

-

Rászorulók tűzifával való segítése (Önkormányzat, Állami tűzifa-pályázat)

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, szegregátumokban élő lakosság nem rendelkezik megfelelő képzettséggel. Alacsony presztizsű foglalkoztatás

-

A probléma kezelésére az EFOP-1.6.2-16 és az
EFOP-2.4.1-es pályázati konstrukciók beadása.

Hivatalos ügyek intézésének nehézségei

Az eladósodás megjelenése
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jellemző
körükben.
Lakhatási problémáik vannak (a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya magas az átlagnépességhez képest). Egészségi állapotuk az átlagnál
rosszabb. Az itt élők gyermekeinek szocializációs
lemaradása további hátrányokat generál jövőbeli
boldogulásuk vonatkozásában.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői

Korcsoport

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

Az állandó
népességből
a megfelelő
korcsoportú
nők és férfiak
aránya (%)

Fő

Férfiak

Nők

Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

1 276

1 251

2 527

50,49%

49,51%

77

3,05%

na

569
82
1 451
175
350

13,85%
1,98%
30,00%
3,01%
5,62%

8,67%
1,27%
27,42%
3,92%
8,23%

350
50
758
76
142

219
32
693
99
208

34

a) veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

Év

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

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

2012

5

na

2013

na

na

2014

na

na

2015

na

na

2016

2

na

2017

2

14

2018

4

4

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Saját adatok

Mány községben az alapellátás jól működött/működik, így viszonylag kevés védelembe vételi eljárás volt,
és a szülők együttműködésének is köszönhetően jelentős a megszüntetett esetek száma is (2018-ban 4
eset).
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

153

2013

177

2014

146,5

2015

189,5

2016

112,5

2017

102

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

2015 óta csökken a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a
nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében
állapítható meg. Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket
nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
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élethelyzetbe kerül. Mint látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma folyamatosan csökken.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
Ennek formái:
-

gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,
pénzbeli támogatás,
külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számának emelkedése a családok elszegényedésének a jele. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani ezen gyermekek tanulási, családi körülményeinek
figyelemmel kísérésére, bevonva ebbe a munkába a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkatársát, a
védőnői szolgálatot és a pedagógusokat.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

50 százalékos mérIngyenes étkeIngyenes tanÓvodáztatási
Ingyenes étketékű kedvezményes
Nyári étkeztezésben résztvekönyvtámogatásban
zésben résztvevők
étkezésre jogosultésben részevők száma iskola
ellátásban részerészesülők
száma óvoda
tak száma 1-13.
sülők száma
1-8. évfolyam
sülők száma
száma
évfolyam

2010

29

61

18

79

0

29

2011

27

72

21

48

0

27

2012

38

85

23

108

0

38

2018

19

30

na

30

0

3

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat a településen az önkormányzati konyhán oldja meg. A
konyha nyújt ellátást az óvodai étkeztetést igénylők számára. Hétvégén a konyha nem üzemel, szünidei
szervezett gyermekétkeztetés a törvényi előírásoknak megfelelően van. A családok igény szerint befizethetik gyermekeiket ebédre.
Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. Évente néhány
fővel változik a kedvezményezettek száma.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya:
Községünkben nem élnek nem magyar állampolgárságú gyermekek.
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
- Mátyás telep
- Nándor puszta
- Alsóörs puszta
- Felsőörs puszta
- Háromrózsa puszta

Átlagos távolsága a faluközponttól:

1,4 km
2,5 km
2,3 km
6,5 km
7,4 km

A Mátyás-telepi, Alsó- ill. Felsőörsi gyermekek autóbusszal vagy személygépkocsival közelíthetik meg az
oktatási intézményeket. Nándor pusztáról (és a Mátyás telepről) gyalog vagy biciklivel is bejuthatnak (jó idő
esetén), ill. szintén gépkocsival. Háromrózsa puszta helyzete sajátos: az 1-es főút mentén helyezkedik el, 1
km-re a Pest megyei Herceghalomtól és 4 km-re Bicskétől. Mindkét irányba autóbusszal lehet közlekedni.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

515

2013

1

545

2014

1

560

2015

1

573

2016

1

546

2017

1

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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A védőnői feladatellátás körébe 0-14 éves korosztályig folyik gondozás, melynek egy része területi gondozás, másik része pedig iskolai védőnői feladatok ellátása.

39

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt háziorvo- Háziorvos által ellátott
si praxis/ok száma
személyek száma

Gyermekorvos
által ellátott gyerekek száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott gyerekek
száma

2008

0

1694

0

432

2009

0

1778

0

436

2010

0

1757

0

434

2011

0

1793

0

438

2012

0

1756

0

422

2018

0

2166

0

1215

A gyermekorvosi ellátást a háziorvos végzi, gyermekorvosi szakrendelés Bicskén található legközelebb.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztését az általános iskolában fejlesztő pedagógus végzi. Súlyosan beteg, fogyatékos gyermekek száma: 2 fő. Az önkormányzat egy gyermek fejlesztését támogatta.
d) gyermekjóléti alapellátás,
A gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a községben kistérségi együttműködés keretében látja el az EsélyCsaládsegítő és Gyermekjóléti Intézmény.
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe
kerül, a járási gyámhivatal vezetője védelembe veszi a gyermeket.
e) gyermekvédelem
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe
kerül, a települési önkormányzat jegyzője megteszi a szükséges intézkedést, és a Járási Gyámhivatal védelembe veszi a gyermeket.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások:
A ténylegesen krízishelyzetbe került családok krízis-segélyt igényelhetnek, amelyről a polgármester dönt.
Igényelhető a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény is, aminek megítélése a képviselő testület hatásköre.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés:
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a helyi lehetőségekhez mérten biztosított. A településen sportcsarnok nincs, az iskolai tornaórákat az iskola tornatermében és a mögötte kialakított pályán tarthatják meg. A falunak futballpályája is van. A református templom mellett biztonságos játszótér kapott helyet. Úszásoktatásra a gyerekek a bicskei uszodába
járnak.

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv:
Ingyenes étkeztetést és tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kapnak.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei.
Ez a problémakör településünkön nem releváns.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az egészségügyi ellátórendszer keretein belül:
A település közigazgatási területén nem találkoztunk olyan helyzettel, problémával, ami pozitív diszkriminációra utalna.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A településen egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot igénylő
gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek éppúgy,
mint a kiemelten tehetséges gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható sem hátrányos megkülönböztetés, sem szegregáció.
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében gyógypedagógus, gyógytestnevelő, logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.
c) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száNem önkormányzaBölcsődébe beírt
ma (munkanélküli
ti bölcsődék száma
gyermekek száma szülő, veszélyeztetett
(munkahelyi, ma(TS 4701)
gyermek, nappali
gán stb.)
tagozaton tanuló
szülő)

Év

Önkormányzati bölcsődék száma
(TS 4801)

2018

0

0

0

0

2019

1

7

0

0
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

Működő (összes) bölcsődei férőhelyek
száma

Működő, önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma

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

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

2019

8

8

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
4

Hány településről járnak be a gyermekek

120
Óvodai férőhelyek száma
4

Óvodai csoportok száma

6.30 - 17.30

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

1 hónap
A nyári óvoda-bezárás időtartama:
Személyi feltételek

Fő

Hiányzó létszám

9

0

Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma

9
0
4

0

3

0

Dajka/gondozónő

Kisegítő személyzet

Községünkben egy óvoda működik, 120 férőhellyel és 4 csoporttal.
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodai férőhe- Óvodai feladatel- Óvodába beírt
Óvodai gyermeklyek száma
látási helyek szá- gyermekek szá3-6 éves korú csoportok száma (gyógypedagógiai ma (gyógypeda- ma (gyógypedagyermekek
gyógypedagógiai
neveléssel
gógiai neveléssel gógiai neveléssel
száma
neveléssel együtt
együtt)
együtt)
együtt)
(TS 2401)
(TS 2801)
(TS 2701)
(TS 2601)

Óvodai
gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma
(TS 2501)

2012

189

4

120

1

118

0

2013

190

4

120

1

113

0

2014

178

4

120

1

104

0

2015

171

4

120

1

90

0

2016

160

4

120

1

94

0

2017

161

4

120

1

98

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
Az óvodába beírt gyermekek száma nem haladja meg férőhelyek számát, azonban az óvodai év végére
majdnem eléri a 100%-os kihasználtságot.

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele

2018-2019. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

Összesen

Az intézménybe beíratott gyermekek
létszáma

24

26

28

16

0

94

Más településről bejáró gyermekek
létszáma

4

2

3

0

0

9

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

székhely

az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma
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A táblázatból látható, hogy a hátrányos helyzetű beíratott gyermekek száma növekszik. Ez szükségessé teszi
a fejlesztői illetve gyógypedagógusi ellátás kiterjesztését.

4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása
az intézménybe beíratott,
20%-ot meghafejlesztő fogbeíratott
ladóan hiánylalkozásban
halmozottan zott halmozotrészesülő halhátrányos
tan hátrányos
mozottan háthelyzetű
helyzetű
rányos helyzegyermekek
gyermekek
tű gyermekek
létszáma
száma (az
száma
adott évből
eltelt időszakra
vetítetten)

beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

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

fejlesztő foglalkozásban
részesülő hátrányos helyzetű gyermekek
száma

Csoport
1(Süni)

1

0

0

2

0

0

Csoport
2(Maci)

0

0

0

1

0

0

Csoport
3(Pillangó)

0

0

0

3

0

0

Csoport
4(Katica)

0

0

0

0

0

0

Összesen

1

0

0

6

0

0

A csoportok
összlétszámából a 6
évesnél idősebb gyermekek

0

0

0

0

0

0

Székhely

A táblázatból látható, hogy éppen a hátrányos helyzetűek körében jelentős az óvodai hiányzás, ami miatt
egyéb feltételek teljesülése esetén is elesnek az óvodáztatási támogatástól. Ez a támogatási forma éppen az
alacsony iskolázottságú szülőket ösztönözné arra, hogy gyermekeiket minél korábban óvodai nevelésbe
adják, ahol testi-szellemi fejlődésük is biztosított.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
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Ezek az attitűdök községünk intézményeiben nem jellemzőek, a probléma nem releváns.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Napközis általános iskolai
Általános iskola 1-4. évfoÁltalános iskola 5-8. évtanulók száma
lyamon tanulók száma
folyamon tanulók száma Általános
a nappali okta(gyógypedagógiai oktatással (gyógypedagógiai okta- iskolások
tásban (iskolaTanév
együtt)
tással együtt)
száma
otthonos tanu(TS 1801)
(TS 1901)
lókkal együtt)
(TS 1701)
fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

96

67

163

96

58,9%

2012/2013

103

66

169

77

45,6%

2013/2014

104

80

184

47

25,5%

2014/2015

113

86

199

113

56,8%

2015/2016

103

83

186

103

55,4%

2016/2017

na

na

0

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az általános iskolában tanulók létszáma 2011. óta emelkedik, ami jelenleg az alsó tagozatosok képzését
érinti leginkább.
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskoAz általános iskolai osztályok száÁltalános iskolai feladatlai osztályok
ma a gyógypedaellátási helyek száma
száma (a gyógygógiai oktatásban
(gyógypedagógiai oktapedagógiai okta(a nappali oktatással együtt)
tással együtt)
tásban)
(TS 2001)
(TS 2201)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

0

8

1

2012/2013

0

8

1

2013/2014

0

8

1

2014/2015

0

9

1

2015/2016

0

9

1

2016/2017

0

9

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.4.8.1. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma

200

Más településről bejáró általános iskolások létszáma

24

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

n.a.

Általános iskolás korúak közül a HH gyerekek létszáma

3

Általános iskolás korúak közül a HHH gyerekek létszáma

1

4.4.8.2. számú táblázat - Iskola személyi feltételek

Fő

Hiányzó létszám

Nem szaktanítást végző tanító

0

0

Szaktanítást végző tanítók száma

7

0

Szaktanítást végző tanárok száma

13

0

Gyógypedagógusok létszáma

1

óraadó

Gyermekvédelmi felelős

1

Iskolaorvos

0

Iskolapszichológus

0

Kisegítő személyzet

4

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Az iskola szakos ellátottsága megfelelő, de átgondolandó a gyógypedagógiai óraszám emelése, és iskolapszichológus részmunkaidős alkalmazása.
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

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

Fő
2011/2012

22

2012/2013

15

2013/2014

12

2014/2015

13

2015/2016

28

2016/2017

11

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A gyermek napközbeni ellátása nem minden korosztály számára biztosított a településen.

Nincs a gyermekek számára megszervezett szabadidős tevékenység a településen.

-

-

-

Sok az alapellátás kertében gondozott gyermek,
nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekek veszélyezettségének megelőzésére.

-

Drogfogyasztás felbukkanása, fiatalkori bűnelkövetés, közlekedési szabálytalanságok

-

-

Gyermekek különböző anyagi helyzete, öltözködésbeli különbségek (szerényebb-szegényesebb megjelenés óvodában, iskolában)

-

-

Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek
étkeztetése

-

Érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása

-

fejlesztési lehetőségek, intézkedések
Az Önkormányzat feltérképezi kérdőívekkel az igényeket, és az ellátásokat a szükségletekhez igazítja
Családi napközit működtethet
Alternatív napközbeni ellátást biztosít a településen, ehhez elkészíti a szakmai programot.
A gyermekek és a szülők számára szabadidős programokat szervez – szakemberek
bevonásával a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat együttműködésével.
Gyermek – és ifjúságvédelmi koncepciót
hoz létre az Önkormányzat.
Prevenciós előadások szervezése a rendőrség, polgárőrség, védőnő, házi orvos, családgondozó közreműködésével.
Szülő, iskola, környezet együttes odafigyelése
jelzőrendszer működése
Felvilágosítás a helyi körzeti megbízottal
közösen
Óvodai, iskolai környezetben egymás elfogadtatása, gyermekek szintjén történő
megértetéssel, neveléssel,
Adományozások szervezése Szülői Munkaközösség keretén belül (taneszközök, kinőtt ruhák)
Cél, hogy minden érintett gyermek vegye
igénybe a kedvezményes étkeztetést, erről
az elutasító szülőket meg kell győzni
EU-s élelmiszer segélycsomagokra pályázás, segélycsomagok osztása
A jelzőrendszer hatékony működtetése
A környezet, elsősorban a pedagógusok
észrevételeinek azonnali továbbítása az illetékesek felé (Gyermekjóléti-, Családsegítő
Szolgálat, jegyző)
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint
• a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,
•

a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, előmeneteli
lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén

•

szociális biztonság területén,

A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmódnak.
A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi állapot, anyaság,
és terhesség tekintetében.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
874
824
2013
876
829
2014
872
828
2015
872
826
2016
884
824
2017
na
na
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

na
na
na
na
na
na

na
na
na
na
na
na

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
58
55
46
26
24
21

Nők
(TS 0802)
49
54
53
31
35
27
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A munkavállalási korú férfiak és nők aránya közel azonos, valamivel több a férfi, viszont a nyilvántartott
munkanélküli férfiak és nők között nagyobb a nők aránya.
A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési programokban.
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a férfiaké. Amennyiben egy
munkakörre férfi és nő is jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik előnyben. Nem megy el GYESre, és nem ő marad otthon a beteg gyermekkel. Ezek ki nem mondott vélemények, de azért ez a probléma
jelen van a mindennapokban. Nők számára helyben – 1-2 vállalkozást kivéve - csak az Önkormányzat tud
munkát biztosítani a közfoglalkoztatás keretében.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
év

Foglalkoztatást segítő
programok száma

Képzési programok
száma

résztvevők száma

résztvevő nők
száma

2008

0

2

11

5

2009
2010
2011
2012
2018

0
0
0
0
0

2
3
2
1
1

4
4
2
11
4

0
2
2
11
4

A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési programokban.
Ezek helyben nincsenek, legközelebb a járás-centrumban illetve a megyeszékhelyen érhetők el.

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Kevés adat áll rendelkezésre, de a helyi tapasztalatok alapján elmondható, hogy minél magasabb végzettsége van egy nőnek, annál könnyebben tud elhelyezkedni.

5) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Kifejezetten Mányra vonatkoztatva nincsenek adataink, azonban a helyzet az országos átlgtól nem tér el. A
női munkavállalók 2011-ben a férfiak átlagkeresetének mintegy 85%-át keresték. A két nem közötti kereseti
olló az elmúlt öt évben nem változott sokat, 2007-ben 1% ponttal csökkent, majd 2010-ben ugyanennyivel
ismét megnőtt.
Tény, hogy a női foglalkoztatottak nagyobb számban dolgoznak azokban az ágazatokban, foglalkozásokban,
amelyek piaci helyzete, megítélése rosszabb, így az ezekben az ágazatokban elért átlagkeresetek is alacsonyabbak.
Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik előnyben.
Nem megy el GYES-re, és nem ő marad otthon a beteg gyermekkel. Ezek ki nem mondva is érzékelhető
vélemények. Nők számára helyben csak néhány vállalkozó (főként a kereskedelemben) és az Önkormányzat
tud munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében.
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A településen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 120. Az óvodába beíratott gyermekek száma jelenleg 118 fő, amely év végéig változik. A két és féléves korú gyermek
csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét betöltött gyermek számára
biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely. A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező,
hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. Van arról is információ, hogy GYES után az anya,
mivel távolabbi helyen talált állást magának, gyermekét is a munkahelye szerinti település óvodájába íratta. Ez fordított esetben is előfordul, a helyi óvodába más településről egy gyermeket írattak be a szülők.
A községben családbarát munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre nincs példa, hiszen munkahely is kevés van.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti gyerÁtlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
mekek száma
védőnőnként
2012

1

113

113

2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1

116
109
112
108
105

116
109
112
108
105

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama gyakorlati és
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lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, gyermek- és házi orvossal, családsegítővel, ezen
kívül egészségnapokat is szervez, működteti a Baba-Mama Klubot.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

5.4. számú táblázat – A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
év

rendőrök riasztása családi viszályhoz

tényleges feljelentések
száma

bírósági ítélet

2008

na

na

0

2009
2010
2011
2012
2013
2018

na
na
2
1
1
na

na
na
na
na
na
na

0
0
0
0
0
na

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen, de az elmúlt két évben mégis 1-1
esethez kellett rendőrt hívni. Ez nem jelenti azt, hogy csak 1-1 eset fordult elő, azonban erre nem mindig
derül fény, mert az érintettek nem szívesen beszélnek róla.
A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet
tenni.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
5.5. számú táblázat – Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
év

önkormányzati anyaotthon a településen

önkormányzati anyaotthon a település 50 km-es
körzetében

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a településen

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a település
50 km-es körzetében

2008

0

1

0

na

2009
2010
2011
2012
2018

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

na
3
3
3
3

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A helyi információk alapján 2013-ban
került sor 1 fő anyaotthoni elhelyezésére a családsegítő és a polgármester segítségének köszönhetően.
Mány 50 km-es körzetében több anyaotthon is működik, de ezek 90%-a csak helybelieket vesz fel, sokszor
várólistával.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület tagja
év

2011
2012
2018
2019

Férfi

Nő

5
5
4
3

1
1
2
3

A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké, ezt jól tükrözik a választási eredmények
is. A hivatalokban, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya elenyésző.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem igényelnek.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Nincs szakember a településen, aki a női – férfi
esélyegyenlőséggel foglalkozna.

-

fejlesztési lehetőségek, intézkedések
Az Önkormányzat bővíti az esélyegyenlőségi referens feladatkörét és elküldi szakirányú képzésre.
- A településen működő intézmények dolgozóit továbbképzésre küldi ezen a területen.

Gyermeküket egyedül nevelő nők nehezen tudnak
elhelyezkedni.

-

Az Önkormányzat felméri az igényeket kérdőívek segítségével és a szükségletekhez
igazítja a gyermekek napközbeni ellátását,
ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a nők nagyobb
eséllyel tudnak elhelyezkedni az aktív
munkaerőpiacon.

A nők a gyermekvállalással kikerülnek az aktív
munkaerőpiacról.

-

Az Önkormányzat a GYES-ről visszatérő
nőknek munkába való visszailleszkedést
segítő tréninget szervez a Családsegítő
Szolgálat, Védőnői Szolgálat együttműködésével.

A nemek esélyegyenlőségével kapcsolatban nem

-

Adatgyűjtés a különböző statisztikai muta55

állnak rendelkezésre megfelelő adatok - feltételezhető, hogy több színtéren, többek között a munka
világában is jelen van a hátrányos megkülönböztetés

-

-

-

Eltitkolt családon belüli erőszak

-

Szakképesítés hiánya

-

Baba – Mama Klub létrehozása, folyamatos működtetése

-

Elszigetelődés megszüntetése

-

tók nemek szerinti megoszlásáról a releváns
helyi partnerek bevonásával
Adatelemzés és problémafeltárás a nők
esélyegyenlősége tekintetében
A nemek eltérő helyzetének, igényeinek ismeretén alapuló elemzése, a nemekre érzékeny, a nők és férfiak egyenlőségét szem
előtt tartó tervezés és döntés
Esélyegyenlőségi fórum létrehozása és működtetése (ülésezés havi rendszerességgel,
meghívottak: helyi döntéshozók, helyi munkaadók, célcsoport képviselői, releváns civil
szervezetek képviselői)
Önkormányzati kutatás (releváns civil szervezetek, célcsoportok érdekképviseletének
bevonásával) a diszkrimináció témakörében.
Jelzőrendszer működtetése
Felvilágosítás: hova fordulhat az érintett segítségért (Családsegítő, Rendőrség, ingyenes
hívható segélykérő telefonszámok nyilvános
helyeken történő közzététele)
Képzési programokhoz juttatás az elhelyezkedés esélyének növelése érdekében
Ismerkedés, ismeretátadás, tapasztalatcsere
Beköltözők és a helyben lakó anyukák számára fórum lehetőség, későbbi kapcsolatok
megalapozása
A település közösségi életébe történő bevonás
Közösségi munkára való ösztönzés
A feleslegesség érzetének megszüntetésére

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer elemei:
saját jogú nyugellátás
- öregségi nyugdíj
hozzátartozói nyugellátás
- özvegyi
- árvaellátás
- szülői
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-

baleseti hozzátartozói nyugellátás
özvegyi járadék

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma
Év

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

2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: TeIR, KSH Tstar

207
200
192
187
196

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő nők száma (TS
5301)
324
315
320
319
318

Összes nyugdíjas
531
515
512
506
514

Látható, hogy településünkön a nyugdíjasok száma viszonylag állandó, de jelenleg emelkedő tendenciát
mutat. A nők ebben a rétegben is nagyobb arányt képviselnek. A település összlakosságához viszonyítva
13,2 % a nyugdíjasok aránya.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idős korosztály, főként az 55 év felettiek foglalkoztatási mutatói a településen alacsonyabbak a többi
korosztályhoz képest.
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Településünkön az idős korosztály foglalkoztatására a Pro Vobis rehabilitációs foglalkoztatóban van lehetőség, amennyiben megfelelnek a jelenlegi törvényi előírásoknak, és szabad hely is van.

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (lehetőségek a településen)
Foglalkoztatási OszÖnkormányzati
tály által támogaév
tott

Civil

Egyéb

Összesen

db
db
db
db
db
2014
0
0
1
0
1
2015
0
0
1
0
1
2016
0
0
1
0
1
2017
0
0
1
0
1
2018
0
0
1
0
1
Helyben az idősebb korosztály részére a nyugdíjas klub biztosít kikapcsolódást. Ezen kívül a Művelődési
Házban működő programok tevékenységébe is bekapcsolódhatnak az idősebbek.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye kisebb, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt. Az sem jellemző, hogy a lakos-
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ság

köréből

többen

élnének

a

nyugdíj

melletti

vagy

helyetti

munkavégzés

lehetőségével.

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált munkanélküliek száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
107
109
99
57
59
47

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
16
19
25
18
16
7

%
15%
18%
26%
31%
27%
14%

Tartós munka- 55 év feletti tartós munkanélküliek száma
nélküliek száma
Fő
37
37
36
25
11
13

Fő
14
19
25
17
16
13

%
38%
51%
69%
68%
145%
100%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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Látható, hogy az idős korosztály arány csökkent a munkanélküliek között településünkön.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a EsélyCsaládsegítőokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az önkormányzat az EsélyCsaládsegítő és Gyermekjóléti Intézmény keretében látja el feladatát. Az önkormányzat szociális rendelete,
valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint az idősek számára biztosított a EsélyCsaládsegítő.
Mány községben az idősek otthonaikban történő ellátását az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó
Szolgálat látja el. Fontos lenne a rászoruló idősek számára az étkeztetés megszervezése az Önkormányzattal
közösen.
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

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

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)
Fő
282
300
309
329
350
351

Nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma (TS 5101)
Fő

16
16
16
15

%
0,00%
0,00%
5,18%
4,86%
4,57%
4,27%
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Községünkben

nem

működik

idősek

nappali

ellátója.

a) Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen veszik az
önkormányzat és a civil szervek megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban. Nappali ellátásra nincs lehetőség, jóllehet erre lenne igény, másfelől az idősebb és betegesebb személyek közül
többen is szívesebben maradnának otthon.
A faluban a nyugdíjasok száma kis mértékben nő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A
szociális étkeztetést is be lehetne vezetni. Az idősek választhatnának, hogy helyben fogyasztással, elvitellel
vagy kiszállítással kérik az ebédet.
A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi szakrendelő
Bicskén található. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak lehetősége van betegszállítót
igényelni.
Az önkormányzat intézményei akadálymentesítettek. Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében.
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére
nyújtott támogatás, településünkön nem igényelték még, így megállapításra sem került még sor.
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

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

2014
2015
2016
2017

0
1
1
1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Közművelődési
Vallásgyaintézmény renkorlás tempdezvényén részvélomban
tel
alkalom
alkalom

Mozielőadás
látogatása

Színházelőadás látogatása

Múzeumi
kiállítás megtekintése

Könyvtár
látogatása

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

2008

na

na

na

na

na

na

na

2009

na

na

na

na

na

na

na

2010

0

1

0

12

3

48

2

2011

0

1

1

15

3

51

2

2018

0

1

0

14

3

49

2

év

Sportrendezvényen
részvétel
alkalom

A kulturális szolgáltatásokhoz az idősek éppen úgy hozzáférnek, mint bármelyik korosztály. Színházlátogatáson az elmúlt két évben több nyugdíjas is részt vett. A helyi Művelődési Házban évente 1-2 alkalommal
rendezett kulturális programok is látogathatók. A könyvtárba évente 10-20 nyugdíjas iratkozik be és jár
rendszeresen. A közművelődési intézmény, illetve a Művelődési Ház rendezvényein mindig vannak részt
vevők az idősebb korosztályból is. Mind a katolikus, mind a református templomba vasárnaponként rend62

szeresen járnak az idősek. A településen aktív nyugdíjas élet folyik, melynek mozgatója a Nyugdíjas Klub,
ahol a tagok rendszeresen összegyűlnek.
c) idősek informatikai jártassága
A település időseinek zömére nem jellemző az informatikai jártasság, de vannak, akik szeretnék megismerni
az internet világát. A könyvtár vagy az iskola szervezésében minden évben indulhatna internet használati
tanfolyam, ahol részt vehetnének a nyugdíjasok is.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról.
6.4. számú táblázat - Az időseket célzó
programok a településen
év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó
programok száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2018

na
9
7
7
8
4
4

Az idősebbek szívesen vesznek részt a mindenki számára szervezett programokon, a „falunap” jellegű Mányi Lovas-napokon, nemzeti ünnepeinken, időszakokhoz kötődő bálokon, egyházi ünnepeken.

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

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

Muzeális intézmények száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

8 639
8 639
9 455
9 245
6 215

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

Forrás: TEIR
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek, intézkedések

bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett
korosztály
az idős korcsoport egy része nem vesz részt a
közösségi életben

polgárőrség fokozott járőrözése, veszély esetén
riaszthatósága, elérhetősége
a településen élő 65 év feletti emberek körében
az idős kortárs közösséghez tartozás lehetőségét
a következő két évben az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel támogatni fogja és
kommunikációs eszközök igénybe vételével népszerűsíteni fogja.

az idős korosztály számára nincs munkalehetőség az aktív idősödést támogató életmód megismera településen, nem élnek aktív életmódot
tetése érdekében az önkormányzat a helyi újságban rendszeres rovat formájában lehetőséget
teremt arra, hogy az idős célcsoport számára
fontos tájékoztatás magas színvonalon megvalósuljon
a településen kis létszámban használják az internetet az idős korosztályból, informatikai jártasságuk csekély

az idős célcsoportnál a számítógép és internet
használat alacsonyabb mértékű, mint a fiatalabb
korosztályok körében, ezért az önkormányzat
civil szervezetek bevonásával „Kattints rá!” címmel, hétköznapi internethasználatot és elektronikus levelezési készségek elsajátítását célzó
csoportos képzéseket szervez a településen élő
60 év feletti emberek számára, hozzájárulva ezzei
is az e-közigazgatás fejlődéséhez.

a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő
nők száma jóval meghaladja a férfiak számát.

az önkormányzat a nyugdíjas és nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak számára tanácsadást,
szűrővizsgálatot szervez, az egészségük megőrzése érdekében, a korai elhalálozás elkerülése végett

Idősek szociális ellátása

Étkeztetés megvalósítása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen a Pro Vobis Rehabilitációs Foglalkoztatóban
van lehetőség, illetve bizonyos mértékig közhasznú munka keretében, amennyiben a jelölt megkapja a
munkaalkalmassági igazolást a szakorvostól, és aktív korúak ellátásában részesül.
A fogyatékkal élők általában saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon, gondozóház. Ezekre lenne igény, de források hiányában nem jöttek létre eddig. Az érintettek ellátása
családon belül, illetve az Esély Családsegítő keretein belül megoldott.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként
Év

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

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

41
41
39
38
37

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma Nők (TS 6301)
39
37
37
42
40

Összesen
80
78
76
80
77
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7.1.3. táblázat - Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban
Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők száma az alkalmazók szerinti megoszlásban (2018)
Közszférában foglalkozatott (pl. önkormányzat,
kormányhivatal, állami
vagy önkormányzati
fenntartású intézmény)

Non profit
szervezet

Gazdasági vállalkozás

0

0

0

0

36

0

0

0

0

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma

0

0

0

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő fogyatékos személyek száma

0

0

0

Szociális foglalkozatásban
alkalmazottak

fejlesztő-felkészítésben
résztvevők száma

munka rehabilitációban foglalkoztatottak
száma
Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma

Látható, hogy a lehetőségekhez mérten kevés területen valósul meg a fogyatékkal élők, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása. Ez a jelenség elszegényedésükhöz, életminőségük romlásához vezet.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Ez a probléma-kör településünkön nem releváns.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Kulturális programokon való részvétel, a művelődési ház rendezvényein való részvétel ugyanúgy biztosított
fogyatékkal élők számára is.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint járó
pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben ennek szükségét érzik biztosítható: EsélyCsaládsegítő, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés.
Fogyatékos személyek számára ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs. Lenti táblázat az ellátásokat igénybevevő fogyatékkal élő személyek számát mutatja községünkben:

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek közül az óvoda és a művelődési ház felelnek meg az előírá66

soknak. A Polgármesteri Hivatal földszintje akadálymentesített, és a mozgássérültek számára mosdó is van.
A földszinten található az orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, gyógyszertár, védőnő, családsegítői iroda és a
körzeti megbízott helyisége is. Amennyiben az emeleten lévő ügyintézőkkel kíván beszélni fogyatékkal élő
ügyfél, akkor az érintett ügyintéző lejön a földszintre, és az ügyfélszolgálaton tudnak tárgyalni.

7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
Igen/nem
MozgáskorHangos
Induklátozottak
Rámpa tájékoztaciós
részére
tás
hurok
mosdó

Tapintható
információ

Jelnyelvi
segítség

Lift

Vakvezető sáv

alapfok

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

középfok

-

-

-

-

-

-

-

-

felsőfok

-

-

-

-

-

-

-

-

fekvőbeteg
ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

járó beteg
szakellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

alapellátás

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

kulturális, művelődési intézmények

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

önkormányzati, közigazgatási
intézmény

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

igazságszolgáltatási, rendőrség,
ügyészség

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

oktatási intézmények

egészségügyi
intézmények

szociális ellátást nyújtó intézmények

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatalok, intézmények, egészségügyi és kulturális létesítmények
akadálymentesítettek. A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú
létesítmények látogatása biztosított. Parkolás nem okoz gondot, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek kialakítása megtörtént. Ami gondot jelent, az a Magyar Közút Kht. tulajdonában lévő települési
főutca állapota, melyen veszélyes a kerekes székes közlekedés. Önkormányzati feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása a cél. Ehhez biztonságosan lerakott lapokból, térkőből készített járda készítése, a
régi járdák felújítás szükséges.
Fenti táblázatból látható, hogy a fizikai-mechanikus akadálymentesítés mellett nagy lehetőségek vannak az
elektronikus, hangfrekvenciás akadálymentesítés terén.
Meg kell oldani az Önkormányzat honlapjának akadálymentesítését is.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A kulturális események színhelye a művelődési ház, amelyet úgy alakítottak ki, hogy mozgássérülteknek, és
gyengén látóknak is lehetőségük van hozzáférni a programokhoz, mosdóhoz.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Munkahely községünkben kevés van, és a helyi vállalkozások közül senki nem alkalmaz fogyatékkal élő személyt, ezért ez a probléma nem releváns.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A település központjában a járdák minősége jó, kifelé haladva gyengébb, nem akadálymentesített. Ezek
megoldása a jövő feladata.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások
Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos személyek száma
2010

2011

2012

2013

2018

ápolást, gondozást nyújtó
intézmény

0

0

0

0

0

rehabilitációs intézmény

21

25

26

26

36

lakóotthon

0

0

0

0

0

támogatott lakhatás

0

0

0

0

0

átmeneti ellátást nyújtó
fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

Egyéb ellátás községünkben nincs, forráshiány miatt nem is várható. Helyi önszerveződések segíthetnének a
problémán.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Mány községben nincs, nem jellemző.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Járdák biztonságossá tétele

Hiányzó, nem megfelelő, nem az igények szerint
rangsorolt akadálymentesítettség

Fogyatékos személyekhez nem jutnak el az információk azokról a juttatásokról, amiben ők
érintettek.

Elektronikus akadálymentesítés

fejlesztési lehetőségek, intézkedések
járdák karbantartása, együttműködés a lakossággal, hogy mindenki a saját háza előtt igazítsa ki a
járdalapok egyenetlenségét
az akadálymentesítés helyi tervezése, pénzforrások felkutatása, megfelelő szakértők, tanácsadók
bevonása a tervezésbe. Ilyen tartalmú forrásokra
figyelemfelhívás.
Az önkormányzat vállalja, hogy segítséget nyújt
az akadálymentesítettség fejlesztésében, figyelemfelhívással, pályázatfigyeléssel, akadálymentes honlap elkészítésével segít a fogyatékkal élők
helyzetén.
Az önkormányzat vállalja honlapjának akadálymentessé tételét.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő kis- és mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu egész lakosságának közös érdeke és felelőssége, hogy
Mány a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek az
önkéntesek és a településen működő civilszervezetek:
- Mányi Polgárőrség
- Mányi Testgyakorlók Köre
- Mányi Közösségért Közhasznú Egyesület
- Mazsorett csoportok
- Mányi Svábok Egyesülete
- Mányi Lovasegyesület
- Mányi Német Hagyományőrző Táncegyüttes
- Mányi Hársfadombi Iskoláért Alapítvány
- Mesevár Óvoda Alapítvány
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A civil szervezetek a közös célok, kulturális, szórakozási, sport, vagyon védelmi célok megvalósításához
mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében. Tevékenykednek a falunapon, ünnepségeken, sporteseményeken, jótékonysági rendezvényeken, véradáson,
gyermek-, illetve idősek napján és vigyáznak a közbiztonságra.
Az önkormányzat a költségvetésében az elmúlt években különböző összegeket tervezett a civilszervezetek
támogatására.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata jónak mondható. Az egyházak és az
önkormányzat közötti kapcsolat is jól kiépített, az együttműködés megfelelő.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a térségi közösségekkel, társulásokkal, melyek a következők:
•
•

ZsÁMERT
Völgy Vidék Közösség

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat hatékonyan működik, programokat szervez, és szoros az
együttműködése testvérvárosunkkal, Leimennel is.
A Roma Kisebbségi Önkormányzat jelenleg isműködik.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Nyugdíjas klub az időseket karolja fel, biztosítja számukra a közösségi tevékenységeket.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A vállalkozók a közéletben többen vannak, akik valamilyen módon segítik a helyi rendezvényeket, ezzel
együtt támogatva az esélyegyenlőségi csoportokat.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.)
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, a település
lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Könyvtárban bárki számára elérhető, a település honlapján olvasható és véleményezhető.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
és/vagy mély- Munkanélküliség, foglalkoztatáshoz jutás és
szegényfoglalkoztatásban való megmaradás
ségben élők
Gyermekek

Idősek

Nők
Fogyatékkal
élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Közfoglalkoztatásba történő bevonás, Foglalkoztatási Osztályon regisztrálás, felvilágosítás nyújtása az önkormányzat részéről

Érzelmi, testi bántalmazások, drogfogyasztás, elszegényedés

Jelzőrendszer hatékony működése, együttes
odafigyelés óvoda, iskola, szülő részéről

Nem veszik igénybe a szociális ellátást, bizalmatlanok, nem élnek aktív életmódot,
informatikai jártasságuk csekély.
Gyes, Gyed után nem tudnak elhelyezkedni,
probléma a gyerekek elhelyezése, családon
belüli erőszak.

Szociális ellátás folyamatos legyen, aktív
idősödést támogató életmód, szűrővizsgálatok, szociális étkeztetés.
Jelzőrendszer működtetése, közfoglalkoztatásba való bevonás, oktatási intézmények
nyitva tartásának rugalmassága.

Információ hiánya, közlekedési nehézségek.

Akadálymentes honlap, intézmények, járdák teljes akadálymentesítése.

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Romák
Közfoglalkoztatási program felülvizsgálata,
és/vagy mélyhivatalos ügyek intézésének segítése, képszegényzések
ségben élők
Gyermekvédelmi jelzőrendszer felülvizsgáGyermekek
lata, odafigyelés a gyermekekre, közlekedésbiztonság, érzékenyítő órák szervezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelős
Jegyző, szociális ügyintéző, Polgármesteri
Hivatal munkatársai, családsegítő

Jegyző, EsélyCSS-GYJI, szociális ügyintéző, óvoda, iskola, védőnő

Idősek

Szociális ellátások újra gondolása, bővítése,
aktív életmód elősegítése, idősek klubja

Jegyző, művelődési ház, védőnő, családsegítő

Nők

Jelzőrendszer fokozott működése, közfoglalkoztatás, képzések, baba-mama klub

Jegyző, EsélyCSS-GYJI, szociális ügyintéző
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Fogyatékkal
élők

Akadálymentesítettség megoldása a településen, programszervezés

Polgármester

Jövőképünk
Mány Község Önkormányzata legfontosabb célja a Mányon élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely
- erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást,
- kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok
számára,
- tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.
Olyan településen kívánunk élni, ahol a lakosaink közül minél többen válnak munkából élő, családjuk eltartására és a közterhek viselésére alkalmas polgárokká. További célunk, hogy minden Mányi polgár számára is
fokozottan érvényesüljön a fizikai infrastruktúra és a szociális szolgáltatások (közszolgáltatások, szociális és
közösségi szolgáltatások, stb.) rendszeréhez való minőségileg sokkal jobb hozzáférés.
Fontos számunkra, hogy Mány ne tartozzon a mélyszegénység által sújtott települések közé és az esetleges
mélyszegénységben élők száma tovább csökkenjen.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, oktatását, ezért olyan oktatásra van szükség, amelyek
megalapozza a középfokú majd a felsőfokú tanulmányokat, hogy azok elvégzésével fiataljaink tisztességes
munkát kaphassanak. Mányon esélyt adunk mindenkinek. A tudás megszerzése, a boldogulás nem múlhat a
szülők anyagi helyzetén, származásán. Célunk, hogy a gyermekvállalás egy család számára se jelentsen szegénységi kockázatot.
Nem fogadjuk el az időskori nélkülözést. Mány kiemelt feladata az idősek megbecsülése és biztonságának
erősítése.
Településünkön a célunk egy átfogó családtámogatási rendszer működtetése, hogy megkönnyítsük a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. A támogatások célzottabbá tétele érdekében többszintű, személyre
szabott szociális ellátó rendszert alakítunk ki.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, mert ők is településünk teljes értékű polgárai. A velük
való törődés pedig emberségünk mércéje. Az akadálymentesítésnél szemléletünk az, hogy minden, ami jó a
fogyatékossággal élő embertársainknak, az jó a kismamáknak, a nehezen mozgó időseknek, az egészségügyi
problémákkal küzdőknek egyaránt.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Nő az esély

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok a képzetlen, álláskereső nő településünkön, illetve sokan szeretnének
visszatérni a munkaerő piacra gyermeknevelést követően

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

Általános: Megfelelő végzettség megszerzése a munkavállalás megkönnyítéséhez
Rövid: felmérések elkészítése; eljuttatás a képzésre
Közép: minél többen fejezzék be a képzést; a képzés befejeződése után találjanak állást; nő az önbizalom; nő az önértékelés
Hosszú: társadalmi felértékelődés; a gyermekek iskolázottságának növekedé73

se; társadalmi struktúraváltozás

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Rövid: felmérni, hogy ki akar tanulni, kinek nincs munkája; ki vállalja a képzést
Közép: segítséget adni, hogy minél többen fejezzék be a képzést; a képzés
befejeződése után segítségadás az álláskeresésben
Hosszú: társadalmi felértékelődés, valamint a gyermekek iskolázottságának
növekedése, társadalmi struktúra változás érdekében kommunikálni az eredményeket
célcsoport: nők, mélyszegénységben élők
képzésben részt vevő nők, pályázatkiírók, Esély Családsegítő
HEP Fórum tagok (nők, illetve mélyszegénység célcsoport)
Felelős: Esély Családsegítő
Képzőhelyek, TKKI, EMMI, Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya, Bicskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

-

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük

-

Szükséges erőforrások

Felmérés: 2020. október 31.,
Képzésre jelentkezés: 2020. november 30.;
Képzés befejeződése után eredményességi felmérés;
a képzés befejeződése után egy évvel az elhelyezkedési/munkahely
megtartási ráta felmérése
Kérdőívek visszaérkezése: kiküldött/visszaérkezett kérdőívek száma
Képzésre jelentkezők száma: képzőhely adminisztrációja
Lemorzsolódás: képzőhely adminisztrációja
Munkahelymegtartás: képzésben részt vett személyek nyilatkoztatása
Fenntarthatóság: megfelelő színvonalú képzés esetén a résztvevők
munkához jutásának esélye megnő
Nem érkeznek vissza a kérdőívek: folyamatos tájékoztatás a képzésről
és annak feltételeiről, támogatásáról
Érdektelenség a képzés iránt: folyamatos tájékoztatás a képzésről és
annak feltételeiről, támogatásáról
Lemorzsolódás: Segítségnyújtás a képzés során
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Intézkedés címe:

Együttműködés a Magyar Élelmiszerbankkal

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A létminimum közelében élők alacsony jövedelmük miatt jobban ki vannak
téve az éhezés veszélyének

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Magyar Élelmiszerbank Egyesület; Esély Családsegítő

Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok
eszközei

Általános: Az adományok célhoz juttatásával elkerülni az éhezést a településen
Rövid: felmérés készítése a célcsoport nagyságáról; az adomány eljuttatása
Közép: célzott támogatás lehetőségek keresése
Hosszú: társadalmi segítségnyújtás, szolidaritás ösztönzése
Rövid: Az ellátottak körében szükségletfelmérés készítése; A leginkább rászorult személyek adományhoz juttatása
Közép: egyéni felméréssel tájékoztatást adni a támogatási lehetőségek igénylésének módjairól; visszajelzés az Élelmiszerbank felé
Hosszú: további adományozók, támogatók keresése; megállapodás kötése a
további időszakra nézve a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel
Célcsoport: mélyszegénységben élők, idősek (kettős célcsoport!)
Magyar Élelmiszerbank Egyesület; Esély Családsegítő, közoktatási intézmények
Felelős: Mány Község Önkormányzata, Esély Családsegítő

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

-

-

-

Felmérés: folyamatos;
Adományelosztás: az adomány beérkezését követően azonnal;
Visszajelzés az Élelmiszerbank felé: az adomány kiosztását követő egy
héten belül; Az aktuális megállapodás megkötése az Élelmiszerbankkal: évente
Felmérés: a rászorultak listájának megléte, aktualizálása
Adományelosztás: a támogatottak adományátvételéről az aláírások
megléte
Visszajelzés: EsélyCsaládsegítő dokumentációja
Megállapodás megkötés: EsélyCsaládsegítő dokumentációja
Fenntarthatóság: amíg vannak adományozó cégek, addig ez a támogatási forma fenntartható
Nem teljes a felmérés: folyamatosan frissíteni kell a listákat
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Intézkedés címe:

Álláskereső Klub működtetése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Segítségre szorulnak az állást kereső munkanélküli emberek

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

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Általános: A tartós munkanélküliek számára olyan programok biztosítása,
amely elősegíti, hogy egyenlő esélyük legyen a munkaerőpiacra való bejutásra, és a unkahely megtartására.
Rövid: felmérése a célcsoportnak; megfelelő ajánlatokhoz adatbázisokból
tájékoztatás kérése; kompetenciafejlesztés
Közép: munkához juttatás, önértékelés növelése
Hosszú: társadalmi felértékelődés, valamint társadalmi struktúraváltozás
Rövid: igényfelmérés a részvételhez; kompetenciafejlesztés
Közép: folyamatos kompetencia fejlesztés, után kísérés
Hosszú: után kísérés, kudarcok elemzése
Célcsoport: munkanélküli mélyszegénységben élők, idősek, nők, fogyatékosok (négyes célcsoport!)
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályja, Bicskei Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályja
Felelős: Esély Családsegítő
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya, Bicskei Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya, Esély Családsegítő, Foglalkoztatók
-

-

Felmérés: folyamatos;
Munkakeresés: folyamatos;
Kompetenciafejlesztés: folyamatos
Felmérés: az álláskeresők listájának megléte, aktualizálása
Munkakeresés: munkát keresők jelentkezései
Után követés: Családsegítő dokumentációja
Fenntarthatóság: amíg vannak munkaközvetítéssel foglalkozó cégek, valamint álláskereső emberek, illetve a családsegítőnél bejelentkezett támogatást kérő személyek, addig ennek az Álláskereső
Klubnak a működtetése fenntartható
Nem teljes a felmérés: folyamatosan frissíteni kell a listákat
Sok kudarc éri a munkavállalókat: folyamatosan elemezni kell a kudarcokat
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Intézkedés címe:

Együttműködés a Karitász Csoportokkal

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A létminimum közelében élők alacsony jövedelműk miatt ki vannak
téve az éhezés veszélyének

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

Általános: Az adományok célhoz juttatásával elkerülni az éhezést Mányon
Rövid: felmérés készítése a célcsoport nagyságáról; az adomány eljuttatása
Közép: célzott támogatás lehetőségek keresése
Hosszú: társadalmi segítségnyújtás, szolidaritás ösztönzése
Rövid: Az ellátottak körében szükségletfelmérés készítése; A leginkább rászorult személyek adományhoz juttatása
Közép: egyéni felméréssel tájékoztatást adni a támogatási lehetőségek igénylésének módjairól; visszajelzés a Családsegítő felé
Hosszú: további adományozók, támogatók keresése; megállapodás kötése a
további időszakra nézve
Célcsoport: mélyszegénységben élők, idősek (kettős célcsoport!)
Karitasz Csoportok; Esély Családsegítő
Felelős Esély Családsegítő

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Esély Családsegítő

Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

-

-

Felmérés: folyamatos;
Adományelosztás: az adomány beérkezését követően azonnal;
Visszajelzés: az adomány kiosztását követő egy héten belül;
Az aktuális megállapodás megkötése: évente
Felmérés: a rászorultak listájának megléte, aktualizálása
Adományelosztás: a támogatottak adományátvételéről az aláírások
megléte
Visszajelzés: Esély Családsegítő dokumentációja
Megállapodás megkötés: Esély Családsegítő dokumentációja
Fenntarthatóság: amíg vannak adományozó cégek, addig ez a támogatási forma fenntartható
Nem teljes a felmérés: folyamatosan frissíteni kell a listákat
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Intézkedés címe:

Szociális kompetenciafejlesztés az általános iskolában

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élők szocializációs hiányosságai miatt a kortárscsoporttal való kapcsolat nehézségei a szegregáció veszélyét rejtik magukban

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

Partnerek

Gyermekjóléti Intézmény, Közoktatási Intézmények, Pedagógusok

Határidő(k) pontokba szedve

Eredményességi mutatók és
annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszú távon),
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
eszközei

Általános: A kortársi kapcsolatok és a közösségek megerősítése, a szegregáció
megelőzése, beilleszkedés segítése a többségi társadalomba
Rövid: felmérése a célcsoportnak; pedagógusok érzékenyítése;
Közép: kompetenciafejlesztés, önértékelés növelése
Hosszú: társadalmi beilleszkedés
Rövid: szükségletfelmérés a programba való bevonáshoz, beszélgetések a
pedagógusokkal;
Közép: folyamatos kompetencia-fejlesztés, utánkísérés
Hosszú: után kísérés, kudarcok elemzése
Célcsoport: mélyszegénységben élők, gyermekek (kettős célcsoport!)
Gyermekjóléti Alapszolgáltatás, Védőnő, HEP Fórum tagjai
Közoktatási Intézmények, Pedagógusok
Felelős: Esély Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

-

Felmérés: folyamatos;
Kompetenciafejlesztés: folyamatos

-

Felmérés: a szociális kompetenciafejlesztésben résztvevők listájának
megléte, aktualizálása
Kompetenciafejlesztés: pedagógusok visszajelzései
Után követés: Gyermekjóléti Intézmény dokumentációja
Fenntarthatóság: A gyermekjóléti alapszolgáltatás munkatársainak
munkája beépül az ellátások közé, így tervezhetővé válik a folytatása
Nem teljes a felmérés: folyamatosan frissíteni kell a listákat
Sok kudarc éri a gyermekeket: folyamatosan elemezni kell a kudarcokat

-
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Intézkedés címe:

Szűrővizsgálatok az életmódbeli kockázatok felmérésére

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok az elhízott, keveset mozgó gyermek, sok a dohányzó gyermek

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Általános: A szűrővizsgálatokkal a kóros elváltozásokat korán lehet észlelni,
illetve meg lehet akadályozni az elváltozások kialakulását
Rövid: célcsoport meghatározása; szülők, pedagógusok, gyermekek tájékoztatása
Közép: felmérés végig vitele
Hosszú: a felmérés eredményeinek felhasználása a felvilágosító tevékenység
megszervezéséhez, illetve a megelőző programokhoz
Rövid: bekerülési paraméterek meghatározása; tájékoztató beszélgetések
Közép: folyamatos felmérés
Hosszú: a kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása (például: gyógytestneveléshez, fogyókúrás táborok indításához, stb. )
Célcsoport: gyermekek
Védőnő, háziorvos, közoktatási intézmények, szülők
Felelős: Védőnő
Védőnő, háziorvos, közoktatási intézmények, szülők
-

-

-

Bekerülési paraméterek meghatározása: 2020. augusztus 31.;
Felmérés: folyamatos;
Kutatási eredmények közzététele, gyakorlati felhasználása: 2 év
Paraméterek meghatározása: egységes felmérési lapok kialakítása
Felmérés: a felmérésben részt vevő gyermekek listájának megléte,
szülői beleegyezés megléte; kiszűrt tanulók száma, terápiában részt
vevő gyermekek száma
Kutatási eredmények: védőnői dokumentáció
Fenntarthatóság: A folyamatosan jelen lévő probléma felmérése,
terápiás javaslatokkal való ellátása a jövő felnőtteinek, szülőinek az
egészségét érintik, ezért elengedhetetlenül fontos a kezelése
A szülők nem járulnak hozzá a felméréshez: tájékoztatás, meggyőzés
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Intézkedés címe:

Az egészséges életmód gyakorlásához szükséges ismeretek hiányossága

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egészségtelen életmód, káros szokások halmozott megjelenése (dohányzás, alkohol, felelőtlen szexuális élet)

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Általános: Az egészséges életmód, a betegségmegelőzés, az egészséges
párkapcsolatok kialakítása fontosságának tudatosítása
Rövid: célcsoport, valamint téma meghatározása; szülők, pedagógusok,
gyermekek tájékoztatása
Közép: egészségnevelő előadások tartásával az egészséges életmód tudatosítása, valamint családi életre való felkészítés
Hosszú: egészséges életmód, harmonikus párkapcsolatok, felelősségteljes és
biztonságos szexuális kapcsolat, rizikómagatartás elkerülése
Rövid: az előadásokon résztvevők körének meghatározása; tájékoztató beszélgetések
Közép: folyamatosan felvilágosító órák tartása a célcsoport tagjainak korcsoportok szerint
Hosszú: a felvilágosító tevékenység felmérése
Célcsoport: gyermekek
Védőnő, háziorvos, iskola, szülők
Felelős: Védőnő
Védőnő, háziorvos, iskola, szülők
-

-

Témák, korcsoportok meghatározása: 2020. május 31.
Előadások: folyamatosan 1 tanéven keresztül, 2020. szept.-től
A befogadás felmérése: a tanév végén
Célcsoport és téma meghatározása: korcsoportonkénti előadások
anyagának megléte
Felvilágosító tevékenység: a részt vevő gyermekek listájának megléte, szülői beleegyezés megléte; korcsoportos bontás témák szerint
Kutatási eredmények: védőnői dokumentáció
Fenntarthatóság: Az egészségnevelés fontos feladat a gyermekkorban, ezért a gyermekekkel foglalkozó személyeknek elsődleges kötelességük az egészségmegőrzés módjainak ismertetése, tudatosítása
A szülők nem járulnak hozzá az előadásokon való részvételhez: tájékoztatás, meggyőzés
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Intézkedés címe:

Szűrővizsgálatok a méhnyakrák és az emlőrák ellen

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szűrővizsgálatok propagálása, mivel a korai stádiumban igen jól gyógyítható
méhnyakrákban és az emlődaganatban még ma is sokan halnak meg

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

Partnerek

Védőnő, háziorvos, nőgyógyászok, onkológusok

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és
annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszú távon),
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
eszközei

Általános: A méhnyakrák és az emlőrák kialakulásának megakadályozása
Rövid: felmérni a kockázati csoportokat
Közép: felvilágosító tevékenységgel elérni a 100%-os szűrési arányt
Hosszú: megakadályozni a méhnyakrák és emlődaganat végstádiumúvá válását
Rövid: kockázati csoportok meghatározása
Közép: folyamatos felvilágosító tevékenység, előadássorozat tartása, oltássorozat biztosítása
Hosszú: után követés, a kudarcok elemzése
Célcsoport: mélyszegénységben élők, nők, részben gyerekek (kislányok) (kettős célcsoport)
Védőnő, háziorvos, nőgyógyászok, onkológusok
Felelős: Védőnő

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

-

Kockázati csoportok meghatározása: folyamatos;
Felvilágosító tevékenység, előadások tartása: folyamatos;
Után követés: 3 év
Kockázati csoportok meghatározása: a programba bekapcsolódó
nők listájának megléte, aktualizálása
Előadások, felvilágosítás: plakátok, szóróanyagok, előadás-tervezetek
Után követés: háziorvosi, védőnői dokumentáció
Fenntarthatóság: folyamatos
Érdektelenség a tevékenységgel szemben: tájékoztató plakátok, médiában való megjelenés a célcsoport eléréséért

ESÉLY és technikai (oltássorozat pénzügyi)
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Intézkedés címe:

Anyatejes táplálás propagálása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egészségesebbek, jobban fejlődnek azok a gyermekek, akik anyatejen nőttek fel

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

Általános: Megértetni a szoptatás fontosságát
Rövid: felmérése a célcsoportnak
Közép: egyéni tanácsadás útján segíteni a szoptatni kívánó kismamáknak
Hosszú: immunitás megerősítése, anya-gyermek kapcsolat mélyülése
Rövid: a várandósok körében felvilágosító munka végzése
Közép: gyakorlati segítségnyújtás a kismamáknak (mit, hogyan kell csinálni,
hogyan lehet az anyatej-elválasztást megnövelni)
Hosszú: után kísérés, kudarcok elemzése
Célcsoport: mélyszegénységben élők, nők (kettős célcsoport)
Védőnő, háziorvos, nőgyógyászok
Felelős: Védőnő

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Védőnő, háziorvos, nőgyógyászok
Felvilágosító munka végzése: folyamatos;
- Gyakorlati tanácsadás: folyamatos;
- Után követés: folyamatos
- Felvilágosító munka: hányan kezdenek el szoptatni
- Gyakorlati tanácsadás: hány problémás esetnél kezdődött el, vagy
folytatódott a szoptatás
- Után követés: Védőnő dokumentációja
- Fenntarthatóság: folyamatos a program alatt, de évenként ellenőrzést igényel az eredményesség felmérése
-

Érdektelenség a tevékenységgel szemben: tájékoztató plakátok, folyamatos meggyőző munka a védőnői tanácsadás során
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Intézkedés címe:

GYES-ről, GYED-ről visszatérők munkába állásának segítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Segítségre szorulnak az állást kereső, gyermeknevelésből a munka világába visszatérni kívánó nők

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

Általános: Megkönnyíteni a nők munkába állását
Rövid: felmérni a célcsoport igényeit
Közép: munkához juttatás, önértékelés növelése
Hosszú: társadalmi felértékelődés, valamint társadalmi struktúraváltozás
Rövid: igényfelmérés; kompetenciafejlesztés
Közép: folyamatos kompetenciafejlesztés, után kísérés
Hosszú: után kísérés, kudarcok elemzése
Célcsoport: mélyszegénységben élők, nők (kettős célcsoport)
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, Védőnő, Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályja, Bicskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályja
Felelős: Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, Védőnő, Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályja, Bicskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályja
- Felmérés: folyamatos;
- Munkakeresés: folyamatos;
- Kompetenciafejlesztés: folyamatos
- Felmérés: az álláskeresők listájának megléte, aktualizálása
- Munkakeresés: munkát keresők jelentkezései
- Után követés: álláskeresők nyilatkozatai
- Fenntarthatóság: folyamatos, 2 évenként felülvizsgálat
- Nem teljes a felmérés: folyamatosan frissíteni kell a listákat
- Sok kudarc éri a munkavállalókat: folyamatosan elemezni kell a
kudarcokat

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszú távon),
valamint fenntarthatósága
Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

ESÉLY és technikai
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Intézkedés címe:

Egészséges táplálkozás - Egészségmegőrzés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az egészségtelenül táplálkozó várandós kismamáknál gyakrabban alakul ki az elhízás és a terhességi toxaemia

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

Határidő(k) pontokba szedve

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

Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Általános: Megértetni az egészséges táplálkozás fontosságát
Rövid: felmérése a célcsoportnak
Közép: egyéni tanácsadás útján segíteni várandós kismamáknak
Hosszú: terhességi toxaemia, elhízás kialakulása gyakoriságának csökkentése
Rövid: a várandósok körében felvilágosító munka végzése
Közép: gyakorlati segítségnyújtás a kismamáknak
Hosszú: után kísérés, kudarcok elemzése
Célcsoport: mélyszegénységben élők, nők (kettős célcsoport)
Védőnő, háziorvos, nőgyógyászok
Felelős: Védőnő
Védőnő, háziorvos, nőgyógyászok
-

-

Felvilágosító munka végzése: folyamatos;
Gyakorlati tanácsadás: folyamatos;
Után követés: folyamatos
Felvilágosító munka: hány kismama vesz részt a programban
Gyakorlati tanácsadás: hány problémás esetnél kezdődött el,
vagy folytatódott az elhízás, alakult ki a toxaemia
Után követés: Védőnő dokumentációja
Fenntarthatóság: folyamatos a program alatt, de évenként ellenőrzést igényel a felvilágosító munka eredményességének
felmérése
Érdektelenség a tevékenységgel szemben: tájékoztató plakátok,
folyamatos meggyőző munka a védőnői tanácsadás során
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Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Középületek komplex akadálymentesítésének kialakítása a mozgáskorlátozottak (babakocsival közlekedő kisgyermekes nők) szempontjából pályázati támogatás igénybevételével
Az épületek egy részében a kerekes székeseknek nincs rámpa kialakítva a bejutáshoz, illetve infokommunikációs akadálymentesítés
mindenhol hiányzik, azonban a településnek nincs megfelelő anyagi
lehetősége ennek kialakítására
Általános: Az épületek mozgáskorlátozottak (babakocsival közlekedő
kisgyermekes nők) által való látogathatósága, valamint infokommunikációs akadálymentesítése
Rövid: felmérése a rámpakialakítás, valamint az infokommunikációs
akadálymentesítés feltételeinek
Közép: felmérni, és folyamatosan figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket, pályázati lehetőség esetén döntéshozatal segítése a Képviselő-testületnél előterjesztés készítésével
Hosszú: Pályázati lehetőség felhasználásával a rámpakialakítás és infokommunikációs akadálymentesítés
Rövid: A szükséges engedélyek pontos megnevezése ahhoz, hogy a
kerekes székes (babakocsis) feljáró megépítésre kerülhessen, illetve
infokommunikációs eszközök beszerzésének feltárása
Közép: pályázatfigyelés, pályázat esetén annak a Képviselő-testület elé
tárása előterjesztés megírásával
Hosszú: Pályázati támogatásból kerekes székes (babakocsis) feljáró
készítése/készíttetése, karbantartása, és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása
Célcsoport: fogyatékkal élők, nők, idősek (hármas célcsoport)
Önkormányzat, települési lakosok, akadálymentesítést végzők
Felelős: Önkormányzat
Önkormányzat, pályázat kiíró, érdekképviseleti szervek
-

Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Feltáró munka: folyamatos;
Pályázatfigyelés: folyamatos;
Feljáró elkészíttetése, karbantartása: folyamatos
Infokommunikációs eszközök szereltetése, karbantartása: folyamatos
Feltáró munka: az akadálymentesítési feltételek pontos listája
Pályázatfigyelés: nem marad le a témában kiírt pályázatról Soponya
Feljáró elkészítése: használatba vételi engedéllyel rendelkezik
a rámpa, az infokommunikációs eszközök működőképesek
Fenntarthatóság: pályázati lehetőség esetén a honlap elkészíttethető
Érdektelenség az akadálymentesített rámpa kialakításának
irányában: folyamatos meggyőző munka a Képviselő-testület
tagjainál
Pályázati kiírás nem jelenik meg

ESÉLY és technikai (a kivitelezés során saját erő pénzügyi forrást igényelhet)
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Intézkedés címe:

Sérült Gyermekek Napja - integráltan

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A sérültséggel élők és korcsoportjuk „egészséges” tagjai alig találkoznak, nem ismerik egymást, előítéletek alakulhatnak ki

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Általános: Megértetni az egymás mellett élés fontosságát
Rövid: pedagógusok fogékonnyá tétele, gyermekeknek, szülőknek is.
Közép: Az eseményen való részvétellel megismertetni egymással a
sérült, illetve az egészséges gyermekeket
Hosszú: elfogadóbb, segítő környezet kialakítása, a segítő foglalkozásokra való jelentkezők számának emelkedése
Rövid: felvilágosító beszélgetések, osztályfőnöki órák tartásával a
pedagógusok, a gyermekek, és a szülők hozzáállásának irányítása
Közép: Az eseményen való részvételkor a társadalmilag elfogadott
magatartásra való nevelés. A rendezvény után beszélgetések, írásos,
rajzos beszámolók tartása a megerősítésért
Hosszú: Több gyerek válassza az önkéntes munkát a fogyatékosok
körében. Több fiatal választja munkáját a segítő szakmák közül.
Célcsoport: mélyszegénységben élők, gyerekek, fogyatékkal élők
(hármas célcsoport)
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, közoktatási
intézmények, érdekképviseleti szervek (MEOSZ, ÉFOÉSZ…)
Felelős: Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, közoktatási
intézmények, érdekképviseleti szervek (MEOSZ, ÉFOÉSZ…)
-

-

-

Kockázatok és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások

-

Érzékenyítés: a rendezvényt megelőző 2-3 hét;
Eseményen való részvétel: novemberben a megadott nap;
Után követés: folyamatos
Felvilágosító munka: a pedagógusok részt vesznek a beszélgetéseken, osztályfőnöki órán beszélgetnek a rendezvényről,
a megfelelő hozzáállásról
Az eseményen: a gyerekek hozzáállása megfelelő.
Után követés: A rendezvényről készült fogalmazások, rajzok;
A kötelező önkéntes munka választása, illetve a foglalkozás
választása
Fenntarthatóság: amíg a rendezvényt szervezik, addig ezen
az eseményen folyamatosan részt lehet venni, de más rendezvényeken is lehet használni a megfelelően kialakított
hozzáállást, magatartást.
A szülők nem engedik el a gyermeküket az eseményre: felvilágosító tevékenység;
A gyermekeknél az ellenkező, nem kívánt hatás alakul ki, elutasítják a sérülteket: megfelelő előkészítése a programon
való részvételnek

ESÉLY és technikai
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Intézkedés címe:

Mány község honlapjának teljes akadálymentesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem akadálymentes a települési honlap, ezért a látási fogyatékkal
élők nem tudják megfelelően használni.

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Általános: A teljes weblap akadálymentesítettségének elérése
Rövid: felmérése az akadálymentesítés lehetőségeinek
Közép: felmérni, és folyamatosan figyelemmel kísérni a pályázati
lehetőségeket, pályázati lehetőség esetén döntéshozatal segítése a
Képviselő-testületnél előterjesztés készítésével
Hosszú: Pályázati lehetőség felhasználásával a teljes akadálymentesítettség kialakítása
Rövid: A honlapon szükséges változtatások pontos megnevezése
ahhoz, hogy akadálymentes honlap legyen
Közép: pályázatfigyelés, pályázat esetén annak a Képviselő-testület
elé tárása előterjesztés megírásával
Hosszú: Pályázati támogatásból akadálymentes honlap készítése/készíttetése, karbantartása
Célcsoport: látási fogyatékkal élők
Önkormányzat, települési lakosok, akadálymentesítést végző vállalkozás
Felelős: Önkormányzat
Önkormányzat, pályázat kiíró
-

Kockázatok és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Feltáró munka: folyamatos;
Pályázatfigyelés: folyamatos;
Honlap elkészíttetése, karbantartása: 2020. május 31-ig.
Feltáró munka: az akadálymentesítési szükséglet pontos leírása
Pályázatfigyelés: nem marad le a témában kiírt pályázatról
Soponya
Honlap elkészítése: működik a honlap
Fenntarthatóság: pályázati lehetőség esetén a honlap elkészíttethető
Érdektelenség a honlap akadálymentesítés irányában: folyamatos meggyőző munka a Képviselő-testület tagjainál
Pályázati kiírás nem jelenik meg

ESÉLYés technikai (a pályázat során saját erő pénzügyi forrást igényelhet)
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Intézkedés címe:

A gyermekek életszínvonalának figyelemmel kísérése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszú távon), valamint
fenntarthatósága

Általános: Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek figyelemmel
kísérése
Rövid: felmérés, nyilvántartás készítés
Közép: folyamatosan figyelemmel kísérni a gyerekek életét
Hosszú: társadalmi felértékelődés; a gyermekek iskolázottságának
növekedése; társadalmi struktúraváltozás
Rövid: általános felmérés
Közép: folyamatos támogatás, segítségnyújtás
Hosszú: társadalmi felértékelődés; a gyermekek iskolázottságának
növekedése; társadalmi struktúraváltozás
Célcsoport: gyermekek
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, Közoktatási intézmények, védőnő, jelzőrendszer
Felelős: Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, Közoktatási intézmények, védőnő, jelzőrendszer
-

Kockázatok és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások

-

Felmérés, nyilvántartás: folyamatos;
Támogatás, segítségnyújtás: folyamatos;
Után követés: folyamatos
Évente összegző elemzés készítése.
Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek számának csökkenése.
Az önkormányzat az éves költségvetésében, az éves
elemzés alapján biztosítja a segélykeretet.
Nem megfelelő adatgyűjtés, következtetés levonás –
megfelelő felkészítés.
Nem fogadják el a szülők a segítséget – meg kell győzni
őket a támogatás hasznosságáról

ESÉLY, pénzügyi (önkormányzat költségvetése – segélykeret)
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe, megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(ESÉLY, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

közfoglalkoztatás lehetősége

2

munkanélküliség, elhelyezkedési gondok

foglalkoztatáshoz jutás

-

kapcsolatfelvétel,

jegyző

2020. 06. 30.

bevont száma,
munkát találó
emberek száma

informatikai
eszközök, meglévő erőforrás

2 év

települési támo- eladósodás
gatás igénybevétele

eladósodás
elkerülése

-

kapcsolatfelvétel, együttműködés

jegyző

2020. 02. 29.

segélyt kérők
száma

állami támoga3 év
tás, meglévő
erőforrás, ESÉLY

3

tűzifával való
segítés

fűtési gondok

ne kapcsolják ki
a gázt, ne fázzanak

-

együttműködés

polgármester

2020. 08. 31.

segítséget kérők technikai forrás
meglévő erőforszáma
rás, ESÉLY

5 év

4

hivatalos ügyek
nehézségei

bonyolult a
hivatalos ügyintézés

szerezzenek
tapasztalatot
hivatalos ügyek
intézésében

-

kapcsolatfelvétel, együttműködés

jegyző

2020. 05. 31.

önálló intézkedők száma

meglévő erőforrás, helyi újság,
ESÉLY

5 év

5

közfoglalkoztatási program
felülvizsgálata

alacsony iskolai
végzettséggel
nyugdíj előtt
állók elhelyezkedési nehézségei

közmunkához
jutás

szoc. koncepció

adatgyűjtés,
kapcsolatfelvétel, együttműködés

jegyző

2020. 10. 01.

közmunkához
jutottak száma

állami támogatás, meglévő
erőforrás,

1 év

6

A mélyszegénységben élők és
romák esélyegyenlőségének
növelése komplex programmal:
Kettő EFOP
pályázat indult
el ezen a területen: 1. Mány
Mátyás telep
fejlesztése
komplex programmal, és 2.
Szegregált élethelyzetek felszámolása

Lakhatási problémák. Képzettségek hiánya.
Egészségügyi
problémák.
Gyermekek
szocializációja.
Társadalmi
integráció.

A szegregált
lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő
hátrányos helyzetű emberek
társadalmi
felzárkóztatásának és integrációjának segítése. Szolgáltatások elérésének
javítása. Gyermekekre vonatkozó felzárkóztató, tehetséggondozó programok indítása.

szoc. koncepció

A szegregált
Szakmai megvalakókörnyezetlósítók.
ben, mélyszegény-ségben élő
hátrányos helyzetű emberek
társadalmi
felzárkóztatásának és integrációjának segítése.

A pályázat
sikeres, kezdete
2018.03.31.,
befejezése
2021.03.31.

Iskolázottság
emelkedése.
Egészségi állapot javulása.
Csillagház és
önkormányzati
lakások építése.

drogozás, bűnelkövetés

kevesebb drogozó és bűnelkövető

gyermekvédelmi kapcsolatfelvétel, együttműbeszámoló
ködés, helyszín

jegyző

nem jutnak
meleg ételhez a
hátrányos helyzetű gyermekek

jussanak meleg
ételhez a hh
gyermekek

gyermekvédelmi kapcsolatfelvétel, együttműbeszámoló
ködés, helyszín

EFOP-1.6.2.-16
3 év
(EFOP-2.4.1.-16)
pályázat

2020. 03. 31.

prevención részt meglévő humán
erőforrás, helyi
vettek száma
újság, honlap,
szórólapok

3 év

jegyző

2020. 06. 30.

kedvezményesen étkezők
száma

állami támogatás, meglévő
humán erőforrás

1 év + évente

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

prevenció

ESÉLYCSS-GYJI

2

kedvezményes
étkeztetés
lehetősége

3

gyermekvédelmi bántalmazások
jelzőrendszer
előfordulása
hatékony működése

ne történjen
érzelmi vagy
testi bántalmazás

gyermekvédelmi adatgyűjtés,
beszámoló
együttműködés

ESÉLYCSS-GYJI

2020. 02. 29.

esetek száma

meglévő humán
erőforrás

1 év

4

adományozás,

felzárkóztatás

gyermekvédelmi együttműködés

ESÉLYCSS-GYJI

2020. 11. 30.

adományban

meglévő humán

évente

elszegényedés
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ruhagyűjtés

beszámoló

hely keresése

részesülők
száma

erőforrás, helyi
újság

5

polgárőrszolgálat éjszakai
jelenléte

éjszaka felügyelet nélkül utcán
vannak a gyermekek

a gyerekek
otthon töltsék
az éjszakát

polgárőrök
beszámolója

együttműk
polgárőrök és
kmb. bevonása
ödés

Polgárőr Egyesület

2020. 12. 31.

polgárőrök
feljegyzései

meglévő humán
erőforrás

folyamatos

6

balesetmentes
közlekedés

kerékpárút
hiánya, közlekedési szabálytalanságok

ne történjen
baleset

körzeti megbízott beszámolója

polgárőrök és
kmb. bevonása

-

2020. 01. 31.

jegyzőkönyvek
száma

pályázatok,
meglévő humán
erőforrás, helyi
újság, honlap

3 év

jelzőrendszer
működtetése

eltitkolt családon belüli erőszak

az érintett tudja, ESÉLYCsaládsehova fordulhat
gítő beszámolósegítségért
ja

együttműködés

jegyző,

2020. 06. 30.

esetek száma

meglévő humán
erőforrás

1 év

2

önkéntes munkára ösztönzés

munkanélküliség

alapot adni
további ellátási
formának

-

önkéntes munka polgármester
megszervezése

2020. 08. 31.

jelentkezők
száma

meglévő humán
erőforrás, technikai erőforrás

folyamatosan

3

van-e női esélyegyenlőség

nincsenek megfelelő adatok

probléma feltárása a női esélyegyenlőség
tekintetében

ESÉLYCsaládsegítő beszámolója

együttműködés

ESÉLYCSS-GYJI

2021. 02. 28.

választ adók
száma

meglévő humán
erőforrás

2 év

4

gyerekek nappali ellátását célzó
intézmények
nyitva tartása

az intézmények
nem alkalmazkodnak az igényekhez

legyen hol elhe- Óvoda, iskola,
lyezni a gyerme- művelődési ház
keket
szabályzata

intézményvezetők bevonása

polgármester

2020. 05. 31.

gyermekek
száma

állami támogatás, meglévő
humán erőforrás

3 év

5

hasznos elfoglaltság

Gyed, Gyes után egyéni vállalkonem tudnak
zás beindítása
visszatérni a
munkába

Programtervezet

hely kijelölése,

polgármester

2020. 09. 01.

munkába vissza- pályázati és
technikai forrás,
térők száma
meglévő humán
erőforrás

évente

a bűnelkövetők
számára veszélyeztetett kor-

Kmb. beszámolója

polgárőrök,
kmb. bevonása

polgármester

folyamatos

hány esetben
riasztották a
polgárőröket

5 év

III. A nők esélyegyenlősége
1

ESÉLYCSS-GYJI

program megszervezése

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

veszély esetén
értesítendő
szervek

azonnali segítséghez jutás

meglévő humán
erőforrás, helyi
újság, honlap,
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osztály
2

idős kortárs
közösséghez
való tartozás

kevesen vesznek idősek társarészt a közösségi dalmi megbecsülésének
életben
erősítése

3

Aktív időskor

nincs munkalehetőség, nem
élnek aktív
életmódot

4

Kattints rá Nagyi!

5

Települési
egészségnap,
középpontban a
férfiak

-

vagy a kmb-t

szórólapok

program megszervezése

polgármester

2020. 10. 01.

résztvevők
száma

támogató,
anyagköltség,
helyszín

évente

vegyenek részt a közösségi életben

programok
szervezése,
tájékoztatás

polgármester

2020. 03. 31.

résztvevők
száma

helyszín biztosítása, meglévő
humán erőforrás

évente

kevesen használják az internetet

önállóan tudjanak internetezni, elektronikusan levelezni

művelődési ház
beszámolója

csoportos képzés szervezése

polgármester

minden év
április

résztvevők
száma

helyszín, számí- évente
tógépek, humán
erőforrás

nők száma
magasabb,
férfiak korai
elhalálozása

aktív időskor
meghosszabbítása

védőnői beszámoló

rendezvény
megszervezése

polgármester

2020 október
első fele

szűrések száma,
részvevők száma, szakrendelésre átirányítottak száma

infrastruktúra,
rezsi, dologi
költségek, saját
humán erőforrás

1 év + évente

-

önkéntes munka polgármester
szervezése a
lakosság részére

2020. 12. 31.

önkéntesek
száma

meglévő humán
erőforrás, technikai erőforrás

5 év

informatika
megvalósítás

jegyző

2020. 06. 30.

honlap, látogatók száma,

humán erőforrás, szoftver
költség, saját
erőforrás

2 év

polgármester

2020. 12. 31.

ügyet intézők
száma

állami támogatás, meglévő
humán erőforrás

5 év

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

A fogyatékkal
élők biztonságáért

járdalapok
biztonságos
egyenetlensége, legyen a közlekedés, tolókohiánya
csival is

2

Települési honlap vakbarát
verziója

településen élő
látássérültek
hozzáférése,
információval
való ellátása

3

Intézmények
önkormányzati
akadálymentesí- tulajdonban
lévő épületek,
tettsége
intézmények

honlap akadálymentesítése
információk
eljuttatása
Ügyintézés
biztosítása
mozgássérültek
részére

szoc. beszámoló együttműködés
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nem mindegyike
akadálymentesített
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3. Megvalósítás

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

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

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

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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP
Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek
különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a
lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről ……………………………………….……….. 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 megtenni 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.
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Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP ITt, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges
továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők
ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül
teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait,
és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A
HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és –
szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem
elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Mány Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást
követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Mány Község Önkormányzata képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program (melynek része az Intézkedési Terv) második felülvizsgálatát elvégezte, az Intézkedési Tervet szükség szerint módosította és azt a ……………………………………….. számú önkormányzati határozatával elfogadta.
Mellékletek: Képviselő Testületi határozat jegyzőkönyve

Dátum

2019. november 28.

Aláírás

Mány Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

2019. november 28.

Partner aláírás

Dátum

2019. november 28.

Partner aláírás

Dátum

2019. november 28.

Partner aláírás

Dátum

2019. november 28.

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
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4 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.
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

