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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2013. június 27-én az 51/2013. (VI. 27.) számú határozatával 
fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP). Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Ebtv.) 31. § (1) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi programot 
5 évre kellett elfogadni, és egy intézkedési terv keretében meghatározni a jövőbeni 
teendőket. Az Ebtv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi programot 
kétévente át kell tekinteni, amennyiben szükséges felülvizsgálni, illetve a 
helyzetelemzést és az intézkedési tervet megfelelően módosítani. 
 
A HEP öt nagy célcsoportot határozott meg, amelyek az esélyegyenlőség 
szempontjából potenciálisan veszélyeztetett rétegnek számíthatnak. Ezek a 
célcsoportok a következők: 
 
1. romák és/vagy mélyszegénységben élők, 
2. gyermekek, 
3. idősek, 
4. nők, 
5. fogyatékkal élők. 
 
1. Romák és/vagy mélyszegénységben élők 
 
Tekintettel arra, hogy a legutóbbi népszámlálás alkalmával sem vallotta 
településünkön senki magát romának, így ez a kérdéskör problémaként nem merült fel. 
Sokkal inkább problémát jelent a település és az önkormányzat számára a 
mélyszegénységben élők helyzete. Ennek a problémakörnek a legsúlyosabb változata a 
hajléktalanság, szerencsére a településen nem jellemző, regisztráltan egy-két emberről 
van szó, akikről viszont egyértelműen megállapítható, hogy egyrészt saját hibájukból 
kerültek abba a helyzetbe, másrészről nem igazán keresik a megoldási lehetőségeket 
saját helyzetük javítására. Az önkormányzathoz beérkezett információk alapján sajnos 
nem csökkent azon családok száma, akik napi megélhetési problémákkal küzdenek. Az 
ő segítségüket szolgálja a szociális ellátó rendszer, együttműködve a gyermekvédelmi 
szolgálattal. Az elmúlt években a szociális segítségnyújtás rendszere némileg átalakult, 
lecsökkent a pénzbeli támogatási forma és a helyébe egyrészt a közfoglalkoztatás, 
másrészt a természetben nyújtott támogatási forma lépett, mint például tűzifa vagy 
szén. Több éve pályázik az önkormányzat szociális tűzifára, viszont sajnálatos módon 
évről évre folyamatosan csökken az elnyert tűzifa mennyisége, például a 2016. évben a 
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tavalyinak kb. a fele, ami azt jelenti, hogy kevesebb családnak és kisebb 
mennyiségben tud az önkormányzat juttatni belőle. 
Az önkormányzat napi kapcsolatban áll a szociális ellátást végző szervezetekkel és 
igyekszik minél teljesebb képet kapni, a mélyszegénységben élő családokról. Ennek a 
feladatnak ez egyik nehézsége, hogy még mindig sok család szégyelli a helyzetét és 
nem akar segítséghez folyamodni. Ezek feltárása a jövőben is komoly feladatot jelent 
számunkra. 
 
Komoly segítséget jelent most már évek óta ennek a rétegnek a közfoglalkoztatás, 
amely átlagosan 50 fő körüli létszámot mozgat meg évente. Sajnos még mindig sok a 
25 év alattiak aránya, ez például 2016-ban 13 fő volt, amely a képzési, szakképzési 
rendszer aránytalanságaira, hiányosságaira is felhívja a figyelmet, ugyanis ezek a 
közfoglalkoztatottak vagy nem rendelkeznek szakképesítéssel, vagy nem tudnak 
elhelyezkedni a szakmájukban. A közcélú foglalkoztatási program a következő 
években is folytatódik, azonban a hírek szerint jelentősen át fog alakulni a rendszer. 
 
2. Gyermekek 
 
A gyermekvédelem továbbra is kiemelt feladatként jelenik meg az önkormányzat 
életében. Az elmúlt időszakban jelentős változások zajlottak le, mivel az általános 
iskola fenntartása átkerült a KLIK-hez, 2017. január 1-től pedig az üzemeltetés is teljes 
egészében állami feladat lesz. Ettől függetlenül az önkormányzatnak továbbra is 
szoros a kapcsolata az intézménnyel, rendszeres jelzést kap a gyermekekkel 
kapcsolatosan felmerült problémákról. Fokozott figyelmet kapnak a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és azok családjai, így a településen az esélyegyenlőség 
e téren számukra is biztosított. Továbbra is saját intézményként működik az óvoda, 
ahol első szűrőként kapunk információkat a nehéz helyzetben lévő családokról és 
gyermekekről. Az elmúlt években diszkriminációval vagy hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatos panasz nem merült fel. 
 
3. Idősek 
 
A HEP problémaként jelölte meg az időskorú foglalkoztatottság alacsony fokát, 
valamint az idősek informatikai alulképzettségét. Az időskori foglalkoztatottság 
továbbra is probléma, melyet a közmunka program keretében próbálunk a 
lehetőségekhez képest orvosolni. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy ennek komoly 
akadálya az idősebbek megromlott egészségi, fizikai állapota, amely nem vagy csak 
korlátozottan teszi lehetővé számukra a munkavállalást. 
 
Nagyon fontos változás, hogy 2013. novemberében megnyitotta kapuit az Idősek 
Klubja, amely a mai napig nagy sikerrel, nagy érdeklődés mellett üzemel. El lehet 
mondani, hogy az idősek megszerették, szívesen járnak oda, ahol újra egy közösség, 
integráns részének érezhetik magukat, és ez nem csak lelkileg, hanem fizikális 
szempontból is pozitív hatással van rájuk. A klub nem csak elfoglaltságot jelent az 
időseknek, hanem gyakorlatilag a nappali órákban kvázi felügyelet alatt állnak, ahol 
szakemberek nyújtanak segítséget, ha bármi jellegű panaszuk, problémájuk merül fel. 
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Már hagyománnyá vált a településen az ősszel megrendezett idősek napja, ahol 
szerény ünnepség keretében vehetnek részt egy közös ebéddel egybekötött programon 
az idősek. Külön köszönti minden évben az önkormányzat a 90, 95 vagy 100. 
életévüket betöltött lakosokat.  
 
Az idősek informatikai alulképzettsége továbbra is probléma, főleg, ha figyelembe 
vesszük az egyre szaporodó elektronikus ügyintézési formákat, lehetőségeket. E 
tekintetben az önkormányzat is igyekszik minden segítséget megadni tájékoztatókkal 
vagy gyakorlati, szakmai közreműködéssel.  
 
4. Nők 
 
A nők foglalkoztatási helyzete nem változott az elmúlt években, de nem is jelent meg 
problémaként, vagy kifejezett diszkriminációs tényezőként. A közmunka programba 
egyenlő esélyekkel kapcsolódhatnak be a nők is. 
 
Továbbra is probléma egyes rétegeknél a családtervezés nem kellő megalapozottsága. 
Az egészségügyi szolgálatok visszajelzése alapján még most is vannak olyan nők, akik 
nem tudatosan, megalapozatlan családi és gazdasági háttérrel vállalnak gyereket, 
amely természetesen a gyermekvédelmi intézkedések megtételének szükségességét 
vonja maga után. 
 
A Védőnői Szolgálat rendszeres tájékoztatással igyekszik felhívni a figyelmet a 
tudatos családtervezésre, a megfelelő körülmények megteremtésére. 
 
5. Fogyatékkal élők 
 
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottsága továbbra is problémát jelent, 
mivel jelentősen korlátozottak akár a közfoglalkoztatás keretében is az alkalmazási 
területek. A helyi önkormányzat a településen működő civil szervezetekkel 
együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri ennek a rétegnek a helyzetét, és ha 
szükséges, természetesen segítséget nyújt számukra. 
 
Összegzés 
 
Összegzésképpen megállapítható, hogy a HEP-ben felvázolt, általában véve 
esélyegyenlőség szempontjából pozitív társadalmi helyzet nem változott negatív 
irányba, így a településen a lehetőségekhez képest minden célcsoport számára 
biztosított az esélyegyenlőség. Ebből eredően a megfogalmazott intézkedési terven és 
a kialakított irányvonalon nem kell változtatni. 
 
 
Szajol, 2016. november 24. 
 
 
 Dr. Bartók László 
            jegyző 


