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

A település bemutatása
A 2001-ben városi címet kapott Nagybajom Somogy megyében található. A megye északnyugati részén
fekvő település nagyjából egyenlő távolságra van a Balatontól és a Drávától. A megyén belüli földrajzi
elhelyezkedése nagyon kedvező, csaknem egyforma távolságra helyezkedik el a 61.sz. főút mentén
Kaposvártól (25 km), a 76. számú úton Nagyatádtól (30 km) és Marcalitól (33 km), a három központ
súlypontjában. Somogy megye belső perifériájában viszonylag urbanizálatlan területen van, távol a
dinamikusan fejlődő balatoni térségtől, a megyei átlagot jelentősen meghaladó fejlődési dinamikát mutató
Kaposvár közelében fekszik. A város a 2008-ban megalakult Kadarkúti kistérség része, a KadarkútNagybajomi Többcélú Kistérség Társulás társközpontja.
A somogyi térségének meghatározó fejlesztését szolgálja a tervezett M9 gyorsforgalmi út, amely várhatóan
2015-2020-as időszakban valósul meg, és várhatóan a régióban a Nagykanizsa - Kaposvár - Dombóvár
közötti szakaszon erősíti az urbanizációs folyamatot.
Nagybajom földrajz i elhelyezkedése

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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koncepció,

Településfejlesztési

stratégia,

A város elérhetősége:
Közúti elérhetőség:
Nagybajom közúton - észak kivételével - minden irányból megközelíthető. Dél felé Nagyatád, illetve Pécs
irányába harmadrendű útvonalak vezetnek. Északi irányban 270 km2 nagyságú terület csatlakozik a BalatonNagy-berek területéhez. Nagybajomot, a Somogy megyét középen átszelő 61-es számú másodrendű
főútvonal keresztezi nyugat-keleti irányban, Nagykanizsáról Kaposvár felé. Dél felé két út is indul, délkeleti,
illetve délnyugati irányba. Az előbbi Kadarkúton át Pécs felé visz, utóbbi pedig Nagyatádon át a horvátországhatár irányába. Ezeknek az utaknak a minősége azonban nem annyira jó, hogy kellőképpen ki
legyenek használva a nyomvonalukban rejlő adottságok, ez pedig a dél felé irányuló térség kapcsolatok
gyengeségében mutatkozik meg. Ami a közúti infrastruktúrát illeti, Nagybajom legnagyobb hátránya, hogy
észak felől szilárd útburkolaton nem megközelíthető, ami az elérhetőségét csorbítja, csakúgy, mint a vasút
hiánya.
A városközpont és az egész város két meghatározó közlekedési tengelye a Fő utca, amely egybe esik a 61.
sz. főúttal, valamint az ebből a városközpontban lévő kanyarulatnál merőlegesen elágazó Kossuth Lajos
utca.
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Nagybajom közúti elérhetősége:

Vasúti kapcsolat:
Vasútvonal nem érinti a települést, vasúti utazási lehetőséget legközelebb a 6 km-re lévő Jákó község
vasútállomásáról a Budapest-Dombóvár- Gyékényes-Nagykanizsa közötti 41. számú villamosított fővonal
biztosít.
Légiközlekedés:
A város nem kapcsolódik be a légi közlekedésbe. A legközelebbi repülőtér Sármelléken található, amely 61
km-re van Nagybajomtól. Továbbá a taszári repülőtér 35 km-re fekszik, amely hasznosítására jelenleg
befektetőket keresnek.

Népesség
Nagybajom állandó lakossága: 2016-ban 3181 fő, ebből 1585 nő, 1596 férfi.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
év

Lakónépesség száma az év végén
Fő

Változás

2013

3243

-

2014

3218

99,23%

2015

3186

99,01%

2016

3181

99,84%

A 2013-as évben még 3243 lakosa volt Nagybajomnak, majd egy lassú, de állandó ütemű csökkenés
kezdődött a lakónépességet illetően. Ennek eredményeként a 2016-os évre már csak 3181 állandó lakossal
rendelkezett Nagybajom városa.
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2. számú táblázat – állandó népesség

fő
nők
népesség

férfiak
1585

%
összesen

1596

nők

3181

0-2 éves

férfiak
49,83%

50,17%

104

0-14 éves

235

270

505

46,53%

53,47%

15-17 éves

57

51

108

52,78%

47,22%

18-59 éves

920

999

1919

47,94%

52,06%

60-64 éves

123

107

230

53,48%

46,52%

65 év feletti

250

169

419

59,67%

40,33%

Nagybajom népességének korcsoportok szerinti vizsgálatának eredményeként megállapítható, hogy a város
lakosságának legnagyobb részét a 18-59 éves lakosok teszik ki. A legkevesebben a 0-2 éves korcsoportban
vannak, összesen 104-en, míg a 65 év felettiek 419-en. Az előző táblázatban is megfigyelhető, hogy a
népesség a magyar társadalomra jellemző elöregedést mutatja.
3. számú táblázat – Öregedési index

év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési
index (%)

2012

421

530

79,43%

2013

424

523

81,07%

2014

420

506

83,00%

2015

420

502

83,67%

2016

419

505

82,97%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A település lakosságának vizsgálata során kiderül, hogy lassan, de nem vészesen öregszik el a nagybajomi
társadalom.
4. számú táblázat – Belföldi vándorlások

Állandó jellegű odavándorlás

Elvándorlás

Egyenleg

2012

41

74

-33

2013

72

75

-3

2014

85

87

-2

2015

53

84

-31

2016

105

98
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Az állandó lakónépesség csökkenésében szerepet játszik az elvándorlás is, amelynek száma sajnos az utóbbi
években jelentősen megemelkedett. A fenti táblázatból megállapítható, hogy Nagybajom esetében az elmúlt
évek során az elvándorlások száma meghaladta a városban újonnan letelepülők számát, ez alól egyedül csak
a 2016-os év kivétel.
6

5. számú táblázat – Természetes szaporodás

zámú táblázat – Természetes szaporodás
Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő)
2012

31

46

-15

2013

35

35

0

2014

32

42

-10

2015

34

40

6

2016

33

46

-13

A fenti táblázatból kitűnik, hogy Nagybajomban is a természetes fogyás jelei mutatkoznak. A természetes
szaporodás vizsgálatánál 3 évben csökkent a népesség (2012, 2014, 2016). A 2013-as évben az élve
születések és a halálozások száma megegyezett. A 2015-ös volt az egyetlen kivétel, ekkor ugyanis az élve
születések meghaladták a halálozásokat.

A táblázatból jól kivehető, hogy Nagybajomban is a természetes fogy

Országos, régiós mutatók

Mutató/dimenzió
Természetes szaporodás, fogyás ezer lakosra

2008

2009

2010

2011

–3,1

–3,4

–4,0

–4,1

–1,7
–2,9
–3,7
–4,4
–3,6
–4,1
–2,5
–4,7
–3,7

–1,9
–3,6
–4,2
–4,9
–4,2
–4,7
–2,6
–5,0
–4,0

–2,3
–3,9
–4,9
–5,7
–4,8
–5,4
–3,4
–5,8
–4,8

–2,6
–4,2
–5,0
–5,4
–4,8
–5,3
–3,2
–6,0
–4,7

Régiók szerint
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Alföld és Észak

A fenti táblázatból kitűnik, hogy Nagybajomban is a természetes fogyás jelei mutatkoznak, de a mutató
többnyire az országos adatoknál kedvezőbb természetes fogyást mutat. A regionális adatokat áttekintve DélDunántúl az egyik leginkább „fogyó” térsége az országnak.

Értékeink, küldetésünk
Nagybajom települése rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Tervvel, amelyben a Helyi Esélyes egyenlőség
érvényesítéséhez szükséges intézkedések rögzítésre kerültek. Nagybajom Város Önkormányzata az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes
projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a
város lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is, hiszen az esélyegyenlőség mindenki számára fontos
érték.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Nagybajom Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket
- az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét
a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
▪
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
▪
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva
▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
Előírásaira.
A további kapcsolódó stratégiák ismerete fontos a település esélyegyenlőségi stratégiájának elkészítésénél,
hiszen illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az EU és hazai releváns stratégiákhoz is.
Az EU 2020 stratégia2
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó
intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait
hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja
megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének
teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni.
A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20
millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik
esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

2
A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak –
Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30.
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Nemzeti Reform Program3
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni,
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik,
mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek –
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse
a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati
érdeke.
Roma Integráció Évtizede Program7
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges
3
A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012.
www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf

április

4
Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm

5
Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.)
Budapest, 2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia

6
47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.;
www.biztoskezdet.hu

7
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és
Munkaügyi Minisztérium, 2008.
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intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.)
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a
2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait,
megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó
részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013.
évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
4/1998 (II.28) a gyermekek védelméről
22/2000 (XII.29) a civil szervezetek támogatásáról
9/2002 (V.30) a szociális gondoskodás szabályairól
12/2002(VI.25.) Egészségügyi ellátási körzetről

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Integrált Városfejlesztési stratégia
Rendezési terv ELFOGADVA a 7/2006.(VI.13.) SZÁMÚ RENDELET]
Nagybajom Város Ifjúsági Koncepciója [a 3.2008.(I.28.) sz. képviselőtestületi határozatban]
Ifjúsági Cselekvési Terv 2008 [4.2008.(I.28.) sz. képviselőtestületi határozatban]
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A kistérség Kadarkút városát és annak vonzáskörzetét foglalja magában. A kistérséghez 23 település tartozik
(Bárdudvarnok, Csököly, Gige, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút,
Kaposfő, Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Mike, Nagybajom,
Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi, Szenna, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselickisfalud).
A Kadarkúti kistérség települései eredetileg a Kaposvári kistérséghez tartoztak. A Kaposvári kistérség 2008.
január 1- igaz ország második legtöbb, 77 településsel rendelkező kistérsége volt. Nagysága miatt nehezen
volt összefogható, ezért gondolta úgy 17, majd később 4 és később még 2 somogyi település, hogy kiválnak,
és kadarkúti központtal új társulást hoznak létre.
A Kaposvári Többcélú Kistérség Társulás ezt a kiválási szándékot 2007. febr. 20. 2007. márc. 27. és 2007.
nov. 12-i határozataival elfogadta. így jött lére a Kadarkúti- Nagybajomi Többcélú Kistérség Társulás, mely
működését 2008. január 1-től kezdte meg.
Kadarkút és a csatlakozást kezdeményező települések többsége 20-30 km-re vannak Kaposvártól. A kiválás
a települések szerint több szempontból is előnyös, hiszen a feladatellátás megszervezése az új kistérségben,
időben és távolságban is közelebb került. A kistérség lakossága összesen 20.975 fő, a területe pedig 532.000
ha (KSH) a Kadarkúti kistérség területén két város és 21 község helyezkedik el. Legnagyobb
lakosságszámmal Nagybajom és legkevesebbel Patca rendelkezik.

11

A Kadarkúti kistérség települései

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A felhasznált statisztikai adatok többnyire a TEIR adatbázisból, helyi önkormányzati adatokból,
statisztikákból, a helyi nyilvántartásból kerültek összegyűjtésre. Több helyen jelezve lett adathiány, mivel a
megelőző évi hivatalos statisztikai adatok több helyen még nem állnak rendelkezésre.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011.) megállapítása szerint: Ma Magyarországon minden
harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A
cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok,
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére - nem kis részben
az oktatás és képzés hiányosságai miatt, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők
12

vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. De vizsgálni lehetne a szenvedélybetegségek, az
alkoholizmus, a drog megjelenésének szerepét is.
A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a
gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca": a szegények mintegy 30%-a 0-17 éves korosztályhoz
tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). Ez az állapot az
érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi
probléma.
„A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma
„cigánykérdésként" való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység
két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok
élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt." (Cserti-Csapó-Orsós 2012)
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényezőtől függ. Legfőbb oka a társadalmi, kulturális hátrányok,
szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a
családok gyermekszáma, a gyermekszegénység és az eltérő jövedelmi viszonyok.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része a pénzbeli juttatások rendszereiből származik
(családi pótlék, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, GYES, GYED). Az elmúlt évtizedekben
kialakított otthonok fenntartása ma már sokuknak egyre nehezebb vagy szinte lehetetlen is. Az emberek
többsége az esetlegesen korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra alig van
lehetőség, hiszen szinte mindig „valamilyen lyukat”/adósságot kell betömni.
A szegényebb fiatalok már nem tudnak az idős szülőknek segíteni, éppen ellenkezőleg a szülők/nagyszülők
segítik ki a fiatalokat, hiszen jelenleg a legbiztosabb bevételi forrásnak a nyugdíj tűnik.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
Az esélyegyenlőség kulcselemei a foglalkoztatottság és a munkavégzés, mert ezek jelentősen hozzájárulnak
a lakosság gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú részvételhez. Az alábbi táblázatok jól
szemléltetik városunkra jellemző foglalkoztatottságot, bemutatva az elmúlt évek változásait nemek és
korosztályok szerinti bontásban.
Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Napjainkban a legégetőbb szociális, sőt ennél tágabb értelemben vett társadalmi kérdés a tartós
munkanélküliség. Ma már talán nincs olyan család Nagybajomban, amelyet közvetve vagy közvetlen
formában ne érintett volna meg a munkanélküliség problémája. A munkanélküliség és ezzel összefüggésben
a szegénység kérdése szinte állandó napirenden van a mai magyar szociális-, foglalkoztatási-, de
gazdaságpolitikai intézkedései területén is.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott adatok alapján az utóbbi években, Nagybajomban is nőtt a
nyilvántartott álláskeresők száma, amelynek arányait, számait a következő táblázatok is mutatják:
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15-61 év közötti lakónépesség (fő)
év

nő

férfi

összesen

fő

fő

fő

2012

1071

1129

2200

2013

1064

1129

2014

1084

2015
2016

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
nő
fő

férfi
%

fő

%

224 20,92% 257

22,76%

481

21,86%

2193

135 12,69% 180

15,94%

315

14,36%

1139

2223

136 12,55% 182

15,98%

318

14,30%

1068

1124

2192

107 10,02% 133

11,83%

240

10,95%

1065

1112

2177

87

11,15%

211

9,69%

%

8,17%

fő

összesen

124

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A fenti adatokból jól látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2012-ben még az aktív korú népesség
több mint 1/5 részét tette ki. A következő években már a 15%-ot sem érte el az álláskeresők száma az aktív
korú népességhez viszonyítva.
6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

Nyilvántartott álláskeresők
száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett
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2012

2013

2014

2015

2016

fő

481

315

318

240

211

fő

11

14

21

15

16

%

2,29%

4,44%

6,60%

6,25%

7,58%

fő

69

40

33

26

30

%

14,35%

12,69%

10,38%

10,83%

14,22%

fő

51

29

44

28

23

%

10,60%

9,21%

13,84%

11,67%

10,90%

fő

62

37

34

19

25

%

12,89%

11,75%

10,69%

7,92%

11,85%

fő

68

34

32

23

20

%

14,14%

10,79%

10,06%

9,58%

9,48%

fő

64

46

46

40

21

%

13,31%

14,60%

14,47%

16,67%

9,95%

fő

57

44

40

30

21

%

11,85%

13,97%

12,58%

12,50%

9,95%

fő

60

38

36

22

23

%

12,47%

12,06%

11,32%

9,17%

10,90%

fő

37

31

25

28

27

%

7,69%

9,84%

7,86%

11,67%

12,80%

fő

2

2

7

9

5

%

0,41%

0,63%

2,20%

3,75%

2,37%

A táblázat adatai alapján a 20 éves és fiatalabb, valamint a 65 feletti álláskeresők száma növekedett, a többi
korcsoportnál csökkenés figyelhető meg a 2012-es évtől a 2016-os évig nézve.
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

munkanélküli
év

180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő

fő

%

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

2012

224

257

481

179

191

370

79,91% 74,32% 76,92%

2013

135

180

315

96

109

205

71,11% 60,56% 65,08%

2014

136

182

318

68

99

167

50,00% 54,39% 52,52%

2015

107

133

240

70

91

161

65,42% 68,42% 67,08%

2016

87

124

211

39

53

92

44,83% 42,74% 43,60%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A 2012-es évtől kezdődően csökkenést mutat az álláskeresők száma Nagybajom városában. Ebben az évben
még 481 álláskeresőt regisztráltak, majd a 2016-os évben már csak 211-et.
Pályakezdő álláskeresők és a 18-29 éves népesség száma

18-29 évesek száma
év

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2012

287

287

574

33

11,49%

25

8,71%

58

10,10%

2013

275

294

569

17

6,18%

19

6,46%

36

6,33%

2014

274

298

572

21

7,66%

15

5,03%

36

6,29%

2015

265

298

563

16

6,04%

15

5,03%

31

5,51%

2016

272

308

580

18

6,62%

17

5,52%

35

6,03%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők körében megfigyelhető hogy a nők száma a 2013-as év kivételével
minden évben több, mint a férfiaké. A pályakezdő álláskeresők aránya minden évben 5 és 10 százalék között
mozog a 18-29 évesek számához viszonyítva.
Álláskeresők száma iskolai végzettsége szerint

év

15

Nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség

8 általános

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2012

481

64

13,31%

236

49,06%

181

37,63%

2013

315

33

10,48%

163

51,75%

119

37,78%

2014

318

52

16,35%

163

51,26%

103

32,39%

2015

240

36

15,00%

111

46,25%

93

38,75%

2016

211

26

12,32%

104

49,29%

81

38,39%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A táblázat alapján megállapítható, hogy az álláskeresők közül viszonylag nagy számban az általános iskolát
sem fejezték be, ami jelentősen nehezíti a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket.
Az általános iskolát végzettek az álláskeresők körülbelül felét teszik ki a vizsgált években.
A 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 32 és 39 százalék között ingadozik a
2012-2016-os időszakban.
Felnőttoktatásban résztvevők

év

Általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma

8. évfolyamot felnőttoktatásban
sikeresen elvégzők száma

fő

fő

%

2012

0

0

0,00%

2013

0

0

0,00%

2014

0

0

0,00%

2015

0

0

0,00%

2016

0

0

0,00%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A Munkaügyi Központ és a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat is nehezebben tud segíteni azokon a
munkanélkülieken, akik nem rendelkeznek szakmával. Ezért városunkban 2010-ben szakközépiskolai
felnőttképzést indítót a helyi egyházi iskola. A Munkaügyi központon keresztül folyamatos képzések
zajlanak (pl.: kőműves képzés)
Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás új rendszerének 2010. évi bevezetése és folyamatos átalakítása, finomítása lehetőséget
nyújt az önkormányzat számára a város közterületeinek karbantartására és a belvízelvezetés munkálataira.
Az FHT-ben részesülőknek törvényi előírásként egy év alatt 30 nap munkaviszony kell teljesíteniük, az
ellátásra való jogosultságért. A közfoglalkoztatás erre jó lehetőséget jelent számukra.
A városi közfoglalkoztatásnak nagy lehetőséget jelentett a bevezetett „Start mintaprogram", melynek
keretében a 2019-es évben szociális jellegű területen (7 fő) belvízvédelem területén (33fő),
mezőgazdaságban (növénytermesztésben 8 fő) foglalkoztatására került sor. A mintaprogramban résztvevők a
program keretében „állandó" foglalkoztatásban vesznek részt. Hosszú távú foglalkoztatás keretében 25 fő
került foglalkoztatásra.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
A mélyszegénységben élők körében a vállalkozási lehetőségek csak kis mértékben kihasználtak, jellemzően
időszakosan a mezőgazdasági idénymunkák idejére korlátozódik. A célcsoportnál hangsúlyosabban van
jelen a szürke-fekete gazdaságban végzett munka, melyet a táblázat nem jelöl.
A helyi vállalkozások az aktív korú népesség csak elenyésző részét képesek foglalkoztatni, ezért a
munkahelykeresés és munkavállalás során fontos a vonzáskörzetekben lévő munkahelyek elérhetősége.
3.2.11. számú táblázat – a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
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30 perc

autóbusz
járatpárok
száma
munkanapokon
24

30 perc

2:00

elérhetőség
átlagos
ideje
autóval
Legközelebbi
centrum

átlagos
utazási idő
autóbusszal

vonat járatok
átlagos száma
munkanapoko
n

átlagos
Kerékpárúton
átlagos
utazási idő
való
utazási idő
vonattal megközelíthetőség kerékpáron

38 perc

2:18

24

38 perc

2:18

11

5:48

22:15

(Kaposvár)
Megyeszékhely

(Kaposvár)
Főváros

(Budapest)

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai
Távolsági buszjáratok a településen, illetve Kaposvár irányába, aktív napi időszakban 60:00 percenként
indulnak. Továbbá a szomszéd teleülésre (Böhönyére) a Halm Elektrotechnikai Bt. munkásjáratot indítót
munkásai számára.
Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A munkanélküliek között jelentős azon hátrányos helyzetű csoportok aránya, akiknek a munkaerő-piacra
kerülés, illetve visszatérés nehézségekbe ütközik. Ezek megoldásával megtörténhet a felzárkóztatás, és a
munkaerő-piacra való visszatérés.
3.2.12. számú táblázat – a foglalkoztatáshoz való hozzáférés
esélyének helyi potenciálja – fiatalok
van/n
incs

Felsorolás

van

TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0014
Digitális kompetencia-fejlesztés a
Kadarkúti kistérségben

van

TÁMOP-5.1.1-11/1-2011-0158
Gólya fészek családi erőforrás
központ Nagybajomban (idő
menedzsment tanácsadás)

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen

van

TÁMOP 5.1.1-11/1/B-2012-0023 a
Kadarkúti kistérségben élő
hátrányos helyzetű álláskeresők
komplex felzárkóztatása

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a vonzásközpontban

nincs

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a
vonzásközpontban

Forrás: helyi adatgyűjtés
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Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb
munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Kaposváron működik a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Kaposvári
Kirendeltsége, mely nem csak a városban élők elhelyezkedését segíti, de a város környéki lakosok
ellátásában is részt vesz. A munkaügyi szervezet feladata, hogy elősegítse a foglalkoztatási helyzet javítását,
az álláskeresők megfelelő munkához jutását.
Céljuk, hogy a munkahelyek számbavétele, felkutatása során az álláskeresők megfelelő munkahelyet, a
munkaadók megfelelő munkatársakat találjanak.
A foglalkoztatottak számának növelése, a munkába helyezés elősegítése, a munkanélküliség megelőzése, a
munkahelyek megtartása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében különféle támogatásokat,
szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleiknek.
3.2.14. számú táblázat – a
foglalkoztatáshoz való hozzáférés
esélyének helyi potenciálja - felnőttek
van/nincs

felnőtt képző programok a településen

van

felnőtt képző programok a vonzásközpontban

van

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen

nincs

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
vonzásközpontban

nincs

Helyi foglalkoztatási programok a településen

nincs

Helyi foglalkoztatási programok a
vonzásközpontban

nincs

Felsorolás
-TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0014
Digitális kompetencia-fejlesztés a
Kadarkúti kistérségben
- mezőgazdasági képzés a mg-i
mintaprogram résztvevőinek
-TÁMOP 5.1.1-11/1/B-2012-0023 a
Kadarkúti kistérségben élő
hátrányos helyzetű álláskeresők
komplex felzárkóztatása

-közfoglalkoztatás
kistérségi)
-start mintaprogram

(helyi

Forrás: helyi adatgyűjtés
Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Az önkormányzati foglalkoztatás javarészt a közfoglalkoztatási programokon keresztül valósul meg. Az
önkormányzat és intézményei bonyolítják le a közfoglalkoztatás jelentős részét, amelynek keretében aktív
korúak ellátásában részesülők foglalkoztatása történik.
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és

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén:
A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál érezteti
hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz között erős összefüggés
található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak együtt) és azokon belül a roma
származású nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést
eddigi életútjuk során. A munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a
származással és az életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá.8
„A gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott speciális foglalkoztatási jellemzők miatt, szükséges a
munkavállalók között megkülönböztetést tenni, de ez nem jelentheti az egyenlő bánásmód követelményének
megsértését. Ilyen, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos
megkülönböztetés, ha azt a munka jellege vagy természete indokolja. Megengedett továbbá a vallási vagy
más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló, a szervezet jellegét
alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy
természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés."9
A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok ellenőrzése,
szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, vagy a területtel
foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés.
A foglalkoztatás és a munkavégzés lehetősége a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség
kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak az emberek gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes
jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés
számos esetével találkozhatunk.(roma, kisgyermekes szülő, fogyatékos.) A munkáltató feladata, hogy
minden szükséges intézkedést megtegyen a hátrányos megkülönböztetés ellen, különösen, ha arra a
munkahelyen vagy a munkaerőpiacon kerül sor.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci
szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli
és természetbeni ellátási formák adhatók:
- Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély,
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
- Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres
szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
- Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
adósságkezelési-szolgáltatás.

Munkaerő-piaci szolgáltatások
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat.
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a
következők:
8
9
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http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, http://www.neki.hu/kiadvanyok/valtozasok/diszkriminacioafoglalk.htm

a) munkaerő piaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása
A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az Flt.
14. §-a rögzíti.
A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. §alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három
hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében.
A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati
eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának
növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató
Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az
álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a
jogszabályban rögzített feltételek esetén.
Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint.
A szegénységben élők jelentős részének a fő bevételi forrása csak a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások. A következő táblázatok az egyes segélytípusokban részesülők számát, arányát mutatja.
Álláskeresési segélyben részesülők száma

év

15-61 év közötti
lakónépesség száma

Segélyben részesülők (fő)

Segélyben részesülők (%)

2012

2200

4

0,18%

2013

2193

5

0,23%

2014

2223

4

0,18%

2015

2192

3

0,14%

2016

2177

3

0,14%

Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Álláskeresési segélyben 2012-ben 4 személy részesült, 2016-ra ez a szám 3-ra módosult.

Álláskeresési járadékra jogosultak száma

év
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Nyilvántartott
álláskeresők száma

Álláskeresési járadékra jogosultak

fő

fő

%

2012

481

17

3,53%

2013

315

10

3,17%

2014

318

27

8,49%

2015

240

18

7,50%

2016

211

40

18,96%

Álláskeresési járadékra 2012-ben 17 fő volt jogosult, majd 2013-ban lecsökkent a számuk 10-re, 2014-ben
újabb növekedés figyelhető meg, 2015-re lecsökkent 18-ra a járadékra jogosultak száma, 2016-ra 40 főre
emelkedett.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt években emelkedett a nyilvántartott álláskeresők, a rendszeres
szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma.
A jövőben nehézséget okozhat az a jogszabályi változás, hogy csak annak a személynek folyósítható a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap
munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási jogviszony alapján.
Félő, hogy a drasztikusan megnövekedett foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő valamennyi
személynek nem tud az önkormányzat munkát felajánlani. E témakör másik nehezen kezelhető területe, az,
amikor a dolgozó azt hiszi, hogy őt a cége, ahova rendszeresen bejárt dolgozni bejelentette, de sajnos akkor
kell szembesülnie az ellenkezőjével, amikor megbetegedett vagy mikor belekerül a leépítésbe és egyszerre
kell feldolgozni azt a tényt, hogy nemcsak az eddigi munkáját veszítette el, hanem a szolgálati idejét és nem
jogosult álláskeresési járadékra.
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.
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás- (és helyiség)
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-től.
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a táv hő-szolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási
támogatást nyújt, amely alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg.
a) bérlakás-állomány, szociális lakhatás
A lakásállomány száma településünkön 2003-ban 1136 db volt, ami 2011-re 1154-re emelkedett. A
lakásállomány, bérlakás állomány és szociális lakásállomány statisztikai adatait szemlélteti az alábbi
táblázat, melyből megállapítható, hogy alacsony az önkormányzati bér- és szociális lakások száma, illetve
nem rendelkezünk adatokkal, hogy mennyi a lakásállományon belül azoknak a száma, amelyek elégtelen
lakhatási körülményeket biztosítanak, valamint mekkora a száma az egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú
ingatlanoknak.
Lakásállomány
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év

Összes lakásállomány
(db)

2012

1132

2013

1132

2014

1131

2015

1131

2016

1131

A lakásállomány száma településünkön 2012-ben 1132 db volt, 2016-ra nem történt jelentős változás a
lakásállományokban, csupán 1 lakással lett kevesebb 1131-re csökkent a darabszámuk.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen nem jellemző a nem lakáscélú ingatlanokban történő lakhatás.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
A táblázat mutatja a veszélyeztetett lakhatási helyzetek és a hajléktalanok számát.
A táblázatból jól látszik, hogy Nagybajom területén nincs hajléktalan és veszélyeztetett lakhatási helyzet.
Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

év

Feltárt veszélyeztetett lakhatási
helyzetek száma

Hajléktalanok száma

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

Forrás: Önkormányzati adatok
e) lakhatást segítő támogatások
A mindennapi létfenntartás mellett a lakás fenntartására fordított kiadások már igen megterhelőek a
családok, a célcsoport családjai számára. A terhek enyhítését szolgálja az Szt-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén igénybe vehető lakásfenntartási támogatás. A támogatás pénzbeli és természetbeni
ellátásként is folyósítható.

Támogatásban részesülők

év
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Lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma (fő)

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma

2012

329

0

2013

357

0

2014

353

0

2015

292

0

A táblázatban jól látszik, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2012-ben 329 fő
volt, ettől az évtől némileg megemelkedett, majd 2015-re már 292-re csökkent.
f) eladósodottság
Komoly problémát jelent napjainkban az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő,
vagy alacsony jövedelmű idős, vagy több gyermekes családok esetében.
Jelentősen megnövekedett az eladósodott családok száma a 2008. évben bekövetkezett gazdasági válság
miatt, s ez a célcsoport vált leginkább veszélyeztetetté a lakásuk elvesztése, a hajléktalanná válás, vagy
fizetés hiányában a közműszolgáltatások kikapcsolása miatt.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A lakhatási helyzetkép megértéséhez szükséges a következő fogalmak meghatározása:
Szegregált lakóterület: ahol egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai csoportok
tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.
Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

A Központi Statisztikai Hivatal által a 2001. évi népszámlálási adatok alapján készített térkép két olyan
területet is megjelöl, melyek eleget tesznek a szegregációs mutató kritériumának:
 Sugár u. - Mező u. - névtelen u. - településhatár (szegregációs mutató: 55,8%)
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Gábor Áron u. - településhatár - Zrínyi i u. - Dózsa u. - névtelen u. - Kunmajor u. (szegregációs
mutató: 60%)
Mindkét terület lakóterületi, városi szövetbe beágyazódott szegregátumként azonosítható.
Fentieken kívül a KSH által megküldött kartogram jelez tovább olyan területeket a városban, amelyek a
2001. évi adatokat szigorúan véve még nem voltak szegregátumnak tekinthetők, de az alacsony státuszú
népesség koncentrációja magas. Ezen területek esetében a szegregációs mutató 40-50% közötti (fekete),
vagy meghaladja ugyan az 50%-ot (ciklámen), de az alacsony népességszám miatt nem tekinthetők valódi
szegregátumoknak. Ezekre a területekre a KSH adatokat sem adott.
Lakásállomány, közmű ellátottság:
1. számú szegregátum: Sugár u. - Mező u. - névtelen u. - településhatár (szegregációs mutató: 55,8%)
A szegregátumban 18 darablakás volt 2001-ben, ami a városi lakásállomány 1,59%-át adta. A városi
átlaghoz képest (27,3%) jóval magasabb az alacsony komfortfokozatú, vagyis félkomfortos, komfort nélküli
vagy szükséglakás lakások aránya (38,9%) a területen, a lakott lakások 16,7%-a egyszobás. Egy lakásra
átlagosan 4 fő jut, az rossz állapotból ki indulva igen rossz körülmények között.
A területen van szilárd burkolatú út, járda, illetve a közművek ki építettsége teljesnek mondható: a terület
árammal, vezetékes ivóvízzel ellátott, földgázvezetékkel rendelkezik. Kiépített szennyvízhálózat az egész
településen hiányzik, de folyamatban van.
A körzetben káros környezeti hatású létesítmény nem található. A 61-es nagy forgalmú úton komoly
személyszállítási - és teherforgalom is zajlik. Ez komoly levegőszennyezést, illetve zaj- és rezgésterhelést
jelent az ott élők számára, ugyanakkor nem csupán a szegregátum lakosait érinti, hanem a városi lakosság
egy jelentős részét, hiszen ez az út a fő közlekedési útvonal Nagybajomon keresztül.
2. számú szegregátum: Gábor Áron u. - településhatár - Zrínyi i u. - Dózsa u. - névtelen u. - Kunmajor u.
(szegregációs mutató: 60%)
A szegregátumban a 2001. évi KSH adatok alapján 45 darab lakás található, az egy lakásra jutó lakók száma
átlagosan 4,2 fő.
A lakások komfortosságát tekintve kijelenthető, hogy az alacsony komfortfokozatú lakások száma jelentős,
az összes lakás 1/3-a. A lakott lakások 15,9%-a egyszobás.
A területen van szilárd burkolatú út, járda, illetve a közművek ki építettsége teljesnek mondható: a terület
árammal, vezetékes ivóvízzel ellátott, földgázvezetékkel rendelkezik. Kiépített szennyvízhálózat az egész
településen hiányzik, de folyamatban van.
A körzetben káros környezeti hatású létesítmény, forgalmas út nem található.
Közszolgáltatások elérhetősége a két szegregátumban
A városban minden intézménytípus, szolgáltató illetve igazgatási funkció megtalálható, ami a település
életéhez elengedhetetlen, ezek főleg a városközpontban helyezkednek el, így mindkét szegregátumból
autóval, kerékpárral könnyen, gyalogosan néhány perces sétával megközelíthető.
A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott Kékmadár Gyermekotthonban állami gondoskodásra
szoruló, a családoktól ideiglenesen, átmenetileg vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek, fiatalok
élnek.
A szegregátumban lakó gyermekek a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsődébe járhatnak.
A nagybajomi gyerekek többsége, így a szegregátumban lakók is a helyi iskolába járnak, ahol integrált
oktatás keretében pedagógiai program alapján folyik az oktatásuk. Az általános iskolában a halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek aránya 24,3%, az SNI-s gyerekeké pedig 10,1%.
Az egészségügyi alapszolgáltatást két felnőtt- és egy gyermekrendelő, fogorvosi rendelő és egy védőnői
rendelő biztosítja a településen, a központban gyógyszertár is működik.
A település - és egyben a szegregátumok - szilárd hulladék elhelyezése, tervezett hulladék elszállítása a
Kaposvár regionális hulladéklerakó telepre megoldott.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori
megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
aránya, stb.)
1. számú szegregátum: Sugár u. - Mező u. - névtelen u. - településhatár (szegregációs mutató: 55,8%)
A szegregátum lakosságának száma a 2001. évi KSH adatok alapján 72 fő. A lakónépességen beül a 0-14
éves korúak aránya kiemelkedően magas, 30,6%, az aktív korúaké 59,7%, kevés a 60 év feletti a lakosok
között, összesen 9,7%. A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya az aktív korúakon belül magas,
67,4%, ami több mint két és félszerese a városi átlagnak (28,6%). Kiugró adat, hogy a területen 2001-ben a
városi átlagnál (5,7%) magasabb volt az olyan 25 évnél idősebbek aránya, aki felsőfokú végzettséggel
rendelkeznek (8,3%). Emellett magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya is (69,8%),
amelynek eredményeként 55,8%-a az itt élő aktív korúaknak legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, és nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A szegregátumban a munkanélküliek
aránya magas, 43,5%, ebből a felének (21,7%) tartósan, azaz legalább 180 napja nincs munkája. A
gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 68,1 százalék. Az aktív korúak csupán
29,6%-a áll alkalmazásban, közülük 61,5%-ot alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatnak. A háztartások 60%-ában nincs foglalkoztatott személy. 2001-ben az aktív korúak 16,3%ának a jövedelemforrása kizárólag állami vagy helyi támogatás volt.2001-ben a szegregátumban élő aktív
korúak aránya, akiknek jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás, 16,3% volt, vagyis
minden hatodik aktív korú segélyekből élt. A 2008-as önkormányzati segélyezési adatok (Szegregátumok
segélyeztetése táblázatnál) jól mutatják, hogy az utóbbi 8 évben bizonyos tekintetben javult az itt élők
szociális helyzete. Bár az Lakásfenntartási támogatásban részesülők aránya (3,4%) alacsonyabb a városi
átlagnál (4,63%), ugyanakkor a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya (44,8%) és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya (24,1%) i s meghaladja a város i átlagot (13,12% és
22,09%). A segélyezés i adatokon alapuló szegregációs mutató picit magasabb a város i átlagnál, 0,724.
2. számú szegregátum: Gábor Áron u. - településhatár - Zrínyi i u. - Dózsa u. - névtelen u. - Kunmajor u.
(szegregációs mutató: 60%) a szegregátumban a KSH adatai alapján 2001-ben 193-an laktak, akiknek
32,1%-a 0-14 év közötti, 62,2%-a pedig 15-59 év közötti volt. A területen összesen 11 60 év feletti lakos élt,
akiknek aránya így 5,7% volt. A fiatalkorúak aránya tehát magas, több mint hatszorosa az időskorúakénak.
Az iskolai végzettség tekintetében a szegregátum mutatói messze elmaradnak még a nem túl kedvező városi
átlagtól is. Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 75,8%
(városi átlag 47,4%), míg a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében mindössze 2,3%
(városi átlag 5,7%). A foglalkoztatottság igen alacsony (24,8%) volt 2001-ben, és magas azon háztartások
száma, ahol nem élt foglalkoztatott (54,4%). Nagyon magas a gazdaságilag inaktívak aránya a területen
(84,5%). A munkanélküliségi ráta illetve a tartós munkanélküliek aránya, akik több mint 180 napja nem
tudnak elhelyezkedni a KSH adatai alapján 0. Ez a szám feltehetően abból adódik, hogy az állással nem
rendelkezők nem regisztráltatták magukat a Munkaügyi Központban. A gazdaságilag aktív lakosságról pedig
megállapítható, hogy a foglalkoztatottak 66,7%-a alacsony presztízsű foglalkozásokat végzett. 2001-ben az
itt élő aktív korúak aránya, akiknek jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt,
meghaladta a 20%-ot. Az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott friss segélyezési adatok
(Szegregátumok segélyeztetése táblázatnál) jól mutatják, hogy az utóbbi 8 évben jelentős változás nem
történt az itt élők szociális helyzetét tekintve: az önkormányzat által utalt segélyezési formát igénybevevők
száma továbbra is magas, jelentősen meghaladja a városi átlagot. A lakások számához viszonyítva
Lakásfenntartási támogatásban részesülők aránya: 25%; rendszeres szociális segélyben részesülők aránya
57,5%; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya: 45%. A halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek aránya a lakások számához viszonyítva meghaladja a 25%-ot. A segélyezési adatokon
alapuló szegregációs mutató 1,27, ami a városi átlag több mint kétszerese, vagyis számszerűen ki mutatható,
hogy a terület lakosságának társadalmi státusza nem változott 2001 óta.

Szegregátumok segélyeztetése:
Városrészek és
szegregátumok
neve
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Lakónépess Lakások Lakásfenntar Rendszeres Rendszeres
ég száma
száma
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szociális gyermekvédel
(Jelenlegi (Jelenlegi támogatásba segélyben
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Segélyezé Romák
gyerekek
si
aránya
aránya a adatokon lakóné
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2. sz. szegregációs
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73

29

0,034

0,448

0,241

0,069

0,724

n.a.

156

40

0,25

0,575

0,45

0,25

1,275

n.a.

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nagybajom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának a 2001. évi népszámlálás során rögzített
szegregátumok és szegregálódó területek mellett nem figyeltek meg új szegregálódott vagy szegregációval
veszélyeztetett területeket a városban. Ennek megfelelően a részletes elemzésbe nem szükséges új
területeket bevonni.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
2. a fogorvosi alapellátásról,
3. az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
4. a védőnői ellátásról,
5. az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
1. a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
2. folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, együttműködik a
lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési
tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat (falugondnoki
és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás) és
szakosított ellátásokat (az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény).
Szociális alapszolgáltatásaink:
1.Gyermekjóléti szolgáltatás
2. Családsegítés
3. Étkeztetés
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4. Házi segítségnyújtás
5. Nappali ellátás
6. Tanyagondnoki szolgálat (Nagybajom külterülete)
7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (külső szolgáltató biztosítja)
1.) Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez. Tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, az
ezekhez való hozzájutást segíti; családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást tart, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi. A
szociális válsághelyzetben levő várandós anyát segíti, tanácsokkal látja el, szükség esetén családok átmeneti
otthonában helyezi el. A hivatalos ügyek intézésében segít, szabadidős programokat szervez. Legfontosabb
feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettségét észlelő- és jelző
rendszer működtetése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozást végez,
melynek célja a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.
Elősegíti a családi konfliktusok megoldását válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. Szükség
esetén javaslatot tesz más ellátás igénybevételére, illetve hatósági beavatkozást kezdeményez. Az otthont
nyújtó ellátásból családjába visszahelyezett gyermek visszailleszkedése érdekében utógondozást végez.
2.) Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Ennek keretében
biztosítani kell szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését; családgondozást a családban jelentkező
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésére; tartós munkanélküliek,
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek,
pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás
nyújtását. Fontos feladata a családsegítésnek a rendszeres szociális segélyezettek együttműködési
programjának szervezése, melyet a Munkaügyi Központok családsegítő intézményeknek adtak át.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
Nagybajom: hétfő, kedd, szerda: 9 - 11 óráig
Jákó: szerda: 9 - 12 óráig
Csököly: hétfő, kedd: 9 - 11 óráig
Rinyakovácsi: péntek: 9 - 12 óráig.
Tel. 82/556 - 987

3.) Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
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vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételeket a szociális törvénnyel összhangban az
önkormányzatok helyi rendeletei határozzák meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem
határozható meg. Az Alapszolgáltatási Központ az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint részt
vesz a szociális rászorultság megállapításában, előkészíti a szolgáltatás megállapításához szükséges
dokumentációt, vezeti az igénybevételi naplót. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel
kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, az étel elvitelének lehetővé tételével, illetve házhoz
szállítással történik.
4.) Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Ez az alapvető gondozási, ápolási
feladatok elvégzését jelenti, továbbá a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést. Ez részletesebben azt jelenti, hogy az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolatot alakít ki a
gondozónő, fizikai, mentális és szociális szükségleteiben segítségére van a következőkben:
- Élelem, tüzelő, gyógyszer, ruházati cikkek beszerzése, házhoz szállítása illetve szállíttatása
- Ebéd szállítása, étel előkészítése, szükség esetén etetés
- Orvoshoz kísérés, szükség esetén orvos kihívása
- Igény szerint egyházak papjaival való kapcsolattartás
- Takarítás, lakóhelyiség rendben tartása
- Mosdatás, vagy fürdésnél segítés
- Ágyazás, ágynemű rendben tartása
- Mosás, vasalás, ruhajavítás, öltöztetés
- Levélírás, kérésre ismerősök felkutatásában közreműködés
- Hivatalos ügyek intézése
- Beszélgetés, felolvasás, könyvkölcsönzés
A munka elvégzését a gondozónők napra készen dokumentálják, a gondozási naplót havonta leadják a
nappali ellátás vezetőjének.
5.) Nappali ellátás - Idősek klubja
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek; 18.
életévüket betöltött fekvő beteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá napközbeni étkezésre. Az engedélyezett férőhelyek
száma 45 fő. A nappali ellátás 7.30 - 15.30 óra közötti időben, munkanapokon biztosított.
6.) Tanyagondnoki szolgálat
Tanyagondnoki szolgálatunk feladata a külterületi lakott helyek, Homokpuszta, Felsőkak-puszta, Visitag és a
Virág utca hetven lakójának távolságból eredő hátrányainak enyhítése, valamint az ott élők alapvető
szükségleteinek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, egyes alapellátásokhoz való
hozzájutás biztosítása. A szolgáltatás legfontosabb alapfeladata az étkeztetésben való közreműködés.
7.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ezt az ellátást külső szolgáltató, a Megmentő KHT biztosítja a HelpBox
segélyhívó rendszeren keresztül.
A szolgáltatások igénybe vétele iránt érdeklődők az Alapszolgáltatási Központban kérhetnek bővebb
tájékoztatást.
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Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2012

252

2013

225

2014

202

2015

210

2016

200

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségügyi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. A közgyógyellátás megállapítható alanyi jogon: tartósan beteg gyermekek részére, rokkantsági
ellátásban részesülőknek, hadi gondozottaknak, normatív és méltányossági alapon jövedelem függvényében.

Ápolási díjban részesítettek száma
év

Ápolási díjban részesítettek száma

2012

21

2013

22

2014
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A táblázatban látszik, hogy 2012-ben még csak 21 fő részesült ápolási díjban, viszont 2014-ben már 28 fő.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A szociális, egészségügyi intézmények, civil szervezetek közötti kapcsolat kiemelkedő fontosságú a
megelőzésben, a problémák kezelésében, a szűrőprogramokhoz jutásban. A Népegészségügyi Program is
kiemelten kezeli a szervezett szűrővizsgálatokat. Kóroki összetétel alapján vezető halálok a szív- és
érrendszeri betegség. Ezt követik a daganatos betegségek, az emésztőrendszer és a légző rendszer betegségei.
A háziorvosok statisztikai adatai szerint a felnőtt lakosság megbetegedései között a magas vérnyomás, a
keringési zavar okozta szívbetegségek állnak az első helyen, ezt követik a mozgásszervi betegségek. Magas
arányt képvisel a kor specifikus cukorbetegség, és a különböző légúti megbetegedések is.
Városunkban a szűrővizsgálatokat már kisgyermekkorban elkezdik. Nagybajomban a következő
szűrővizsgálatokat végzik el a szakemberek:
- A Védőnői Szolgálat védőnői, illetve a gyermek háziorvosok a gyermekeknél 1, 3, 6 hónapos kórban
úgynevezett státus vizsgálatot végeznek, mely mind a testi, mind a szellemi fejlődésre kiterjed. A hatodik
hónap után évente történik szűrővizsgálat 6 éves korig.
- Az iskolaérettséget vizsgáló státusfelmérés 5 éves korban esedékes.
- Az iskolaorvos és a védőnők az Iskola Egészségügyi szűrés keretében a testi fejlődés mellett látás-hallás
vizsgálatot is végeznek az iskolákban.
- A felnőtt háziorvosok betegeik körében a jogszabályokban meghatározott rendszeres szűrővizsgálatokat
folyamatosan végzik.
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- A városban szűrőnapot tartanak, melynek keretében az alábbi méréseket végzik: vérnyomásmérés,
koleszterinmérés, test zsírmérés és vércukormérés.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A gyógytestnevelés, felismerve annak jelentőségét teljes körűen megoldott városunkban.
A statisztika szerint magas a mozgásszervi, kardiovasculáris (szív és érrendszeri), pulmonológiai (légúti)
betegek száma és emiatt ortopéd, reumatológus, kardiológus, pulmonológus, bőrgyógyász szakrendelés
bevezetésére, valamint röntgenbázis kialakítására is szükség lenne.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
2013. július 1-jétől az önkormányzat biztosítja közétkeztetést is a Nagybajomi Településfejlesztési
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által, és minden önkormányzati intézménye számára elérhetővé teszi. A
különböző korosztályoknak megfelelő, egészséges étrendet biztosít, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Nagybajomban sokszínű sportélet folyik.
Jelen van városunkban:
- labdarúgás
- röplabda
- asztali tenisz
- lábtenisz
- sakk
Mindezt a Nagybajomi Atlétikai Club foglalja köreibe. A Nagybajomi AC 1914 óta működik. Céljai, hogy a
labdarúgó sportot népszerűsítse, az utánpótlást biztosítsa, szervezett kertek között sportolás biztosítása, a
szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, egészséges életmódra való nevelés, szakmai továbbképzések,
hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, versenysport és tömegsport működtetése, koordinálása,
tárgyi feltételek biztosítása. A helyi sportélet felpezsdülését nagyban segíti a megépült Sportcsarnok.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociális és gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező feladatokat önkormányzatunk saját intézményein
keresztül az alábbiak szerint biztosítja:
- Gondozási Központ: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak
nappali ellátása
- Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az önkormányzati intézmények az ügyintézés és a foglalkoztatás során is megelőzik és megakadályozzák a
hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításakor pozitív diszkriminációval segítjük a különböző
célcsoporthoz tartozókat. (pl.: szegénységben élők, fogyatékkal élők, idősek). Egyes szolgáltatások
szervezésekor is érvényesül az előnyben részesítés pl.: - rászoruló, idős vagy beteg ellátottakat a Gondozási
Központba az önkormányzat saját gépjárművével szállítja be, és a közösségi kert program keretében a
szociális rászorultak saját fogyasztásra zöldségeket termeszthetnek az önkormányzat tulajdonában álló
területen.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A városban a közösségi élet színterei sokrétűek, az intézményesített közösségek, a lakóközösségek, a
munkahelyek, intézmények, a templomok, a civil szervezetek is megtalálhatók.
Nagybajom Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000. évben alkotta meg a közművelődésről szóló
rendeletét. E rendelet tartalmazza a közművelődési feladatellátás elvi és intézményi kereteit és évente
pályázati keretet biztosít olyan rendezvények támogatására, melyek szervesen kapcsolódnak a város
kulturális életéhez, hagyományaihoz. A kultúra és a közművelődés központja a Palóczi Horváth Ádám
Művelődési Ház, a Városi Sportcsarnok, a helyi iskolák és a sportpályák. Az önkormányzati intézmények
mellett a civil szervezetek, egyházak is szerepet vállalnak a város kulturális életében. A civil szervezetek
feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját, az önkormányzat pedig
lehetőségéhez mérten, anyagi támogatást biztosít számukra feladataik ellátásához, működésükhöz.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
- Nagybajomban etnikai konfliktusok nincsenek.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Nagybajom városában önkéntes szervezetek vannak. Nagybajom legrégibb civil szervezete a Nagybajomi
Tűzoltó Egyesület, amely 1888 óta működik. Jelenleg 52 felnőtt, 14 gyermek és 14 ifjúsági tag tartozik a
szervezethez, akik aktívan és lelkesen részt vesznek az egyesület életében. 2006-ban tűzoltóautót vásároltak,
amely lehetőséget teremt a gyors és hatékony feladat ellátásra. Az egyesület feladata: tűzvédelem,
katasztrófa elhárítás. Nagybajom másik legnagyobb civil szervezete a Nagybajomi Környezetvédelmi és
Bűnmegelőzési Egyesület (Polgárőrség), amely 2004. december 24-én alakult meg 14 fővel. A most 17 fővel
működő Polgárőrség tevékenységi köre: bűnmegelőzés, bel- és külterületen járőrözés gyalog és gépkocsival,
rendezvények biztosítása, rendfenntartás. A település lakóinak biztonsága, nyugalma érdekében éjszakánként
járőröznek a polgárőrök. Számos lopást, testsértést, rongálást sikerült megakadályozniuk. A nagybajomi
Rendőrőrssel jó kapcsolatot alakítottak ki. Közös járőrözéseken, szolgálatokon, helyszíneléseken
forgalomirányításban, rendfenntartásban vesznek részt.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Nagybajom városában körülbelül 20 éve hogy megalapult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A nagybajom
Városi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mindig szoros egyűt működés jellemezte. A
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012 évében nevet változtatót Nagybajomi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattá. 2013 évében pályázat útján Roma napi ünnepséget tudtak szervezi Nagybajom város roma
családjainak
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete,
esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Szakképzetlen munkanélküliek magas száma

Helyi igény szerint szakképzés elindítása,
szakképzésre irányítás
szűrővizsgálatok, egészségmegőrző programok
szervezése

rossz egészségügyi állapot
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Az Országgyűlés a 47/2007.(V.31.) sz. határozatával fogadta el a „Legyen jobb a Gyermekeknek 20072032” Nemzeti Stratégiát, melynek fő célja, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését és
javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyerekekre kell különösen
hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a megvalósítás és a hozzáférés során a legjobban sérülnek.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a körzeti Járási Hivatal a gyermeket védelembe
veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).
Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

Védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek közül

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

11

n.a

31

2009

13

n.a

34

2010

19

n.a

18

2011

21

n.a

23

2012

23

n.a

46

2013

n.a

n.a

n.a

2014

n.a

n.a

n.a

2015

n.a

n.a

n.a

2016
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Forrás: TeIR, KSH Tstar

35

n.a

n.a

A fenti táblázat adataiból látható, hogy városunkban az elmúlt 5 évben a duplájára emelkedett, a védelembe
vett 18 év alatti gyermekek száma. A veszélyeztetett kiskorú gyermekek számarányánál nagy ugrálásra
figyelhetünk fel. 2008-ban 31 fő számított veszélyeztetettnek, majd a következő év rosszabbodott és 34 főre
emelkedett a számuk. A 2010-es év javulást hozott (18 fő), ám számuk az óta ismét növekedésnek indult.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli,
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természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) a jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és
vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres
Ebből tartósan
gyermekvédelmi beteg fogyatékos
kedvezményben
gyermekek
részesítettek száma
száma

Ebből
Kiegészítő
Rendkívüli
tartósan beteg
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
fogyatékos
kedvezményben
kedvezményben
gyermekek
részesítettek száma
részesítettek száma
száma

2012

387

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

363

n.a

n.a

n.a

n.a

2014

357

n.a

n.a

n.a

n.a

2015

315

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2016
307
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető gyermekvédelmi törvény és a helyi rendelet
szabályainak megfelelően az a gyermeket gondozó család, amely időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megítélése a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatásköre.
Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek eltartásáról
családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen az
átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a
gyermeknevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás
miatt anyagi segítségre szorulnak.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekétkeztetést, ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és
az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási
napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a
tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §).
Ezen szabályokat a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is alkalmazni kell.
A gyermekvédelmi törvény alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
mindegyike jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, melyet különböző mértékű
kedvezményekkel vehetnek igénybe: óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő gyermek esetén a kedvezmény az intézményi térítési díj 100 %-a, három- vagy többgyermekes
családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%. Emellett a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keret terhére az oktatási intézmények (általános iskola, óvodák)
részére a gyermekek étkeztetéséhez támogatást nyújt.
A közétkeztetésben - különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott
közétkeztetésre - az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést biztosítanak. A
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közétkeztetést biztosító intézményeink mindegyike az életkornak megfelelő étrendet nyújtja, azonban az
utóbbi években megnőtt az étkezéssel kapcsolatos „betegségek" száma (liszt-, tejcukor érzékenység), amely
speciális étrendet igényel. Ez jelenleg nem megoldott a városi közétkeztetésben.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nagybajomban nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyerekek ,tehát hátrányos helyzetű
gyermek sincs.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga van
arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni
védelemben részesüljön.
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek megállapításai alapján a veszélyeztetettség okai között
elsődleges a szociális helyzet elégtelensége és ennek elsődleges közege a szegregált, telepszerű
lakókörnyezet.

A két fő szegragált terület nagybajomban.
A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott Kékmadár Gyermekotthonban állami gondoskodásra
szoruló, a családoktól ideiglenesen, átmenetileg vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek, fiatalok
élnek.
A szegregátumban lakó gyermekek a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsődébe járhatnak.
A nagybajomi gyerekek többsége, így a szegregátumban lakók is a helyi iskolába járnak, ahol integrált
oktatás keretében pedagógiai program alapján folyik az oktatásuk. Az általános iskolában a halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek aránya 24,3%, az SNI-s gyerekeké pedig 10,1%. Az egészségügyi
alapszolgáltatást két felnőtt- és egy gyermekrendelő, fogorvosi rendelő és egy védőnői rendelő biztosítja a
településen, a központban gyógyszertár is működik.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál is sokkal nehezebb, különösen a
halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében.
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
A helyi önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások és ellátások biztosítása, melynek önkormányzatunk eleget is tesz.
A gyermekek egészségügyi szűrése részben a védőnői hálózaton keresztül, részben az intézményhálózaton
(óvoda, iskola) keresztül biztosított, amihez minden lakos hozzáférhet.
A következő táblázat a védőnői álláshelyeket és az egy védőnőre jutó gyermekek számát mutatja.
Védőnői álláshelyek száma
év

Védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma (0-14 évesek)

2012

2

265

2013

2

261

2014

2

253

2015

2

251

2

252

2016
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Nagybajom településen a védőnői álláshelyek száma az elmúlt 5 évben 2 fő volt. Az egy főre jutó gyermekek
számának változása 2012-ről 2015-re némi csökkenést mutat. 265 főről az 5 év alatt 252-re csökkent.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi
önkormányzat feladata.
Nagybajomban évek óta 2 betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis van, ezt jelenleg két nyugdíjas korú doktor
végzi. Gyermekorvosi praxis nincs megüresedve. Az alábbi táblázat az orvosok által ellátott esetek számát
mutatja.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi- szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, hogy nincs pontos helyi
nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyermekek korai fejlesztésről, rehabilitációról.
Ha szükség van fejlesztő órákra az óvodai ellátásban, akkor a logopédus és pszichológus nyújt segítséget.
d)

gyermekjóléti alapellátás

Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
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év

Bölcsődék száma

Bölcsődébe beírt gyermekek száma

2013

1

11

2014

1

12

2015

1

14

1

13

2016
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Nagybajomban 2013 óta működik bölcsőde. A nyitás évében 11 gyermeket írattak be a szülők a helyi
bölcsődébe. A következő években csak kisebb növekedés történt, így 2016-ra 13 gyermek járt már a
nagybajomi bölcsődébe.

e) gyermekvédelem
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatának ellátása érdekében veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert
működtet, illetve koordinál, mely lehetővé teszi a gyermekeket általában érintő veszélyeztető okok feltárását,
valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A jelzőrendszer tagjai
különösen a védőnők, gyermekorvosok, köznevelési intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó
felügyelői szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.
A gyermekvédelmi rendszer hozzájárul és erősíti a veszélyeztetett gyermek, a rendszer együttműködése
révén sikeresebbé válik, a testi-lelki szenvedés, illetve nehéz élethelyzetek átélése után gyorsabban vissza
tudja nyerni eredeti, jó állapotát.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A gyermeket nevelő családoknál a kialakult krízis helyzetet - ami főként anyagi helyzet miatt van - igyekszik
a város közösen megoldani. A gazdasági válság, a munkanélküliség magával hozza, hogy egyre több család
kerül még nehezebb anyagi helyzetbe, fokozatosan nő azok száma, akik segítségre szorulnak, amit azonban
csak lokalizálni tudunk, véglegesen megoldani a rendelkezésre álló forrásokból nem lehet.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Jellemzően a városban működő gyermekkel foglakozó intézmények, szervezetek biztosítják a gyermekek
számára egész évben a programokat.
Példák a nagyobb nyári programokra:
•
Alternatív projekt
•
Népi játékok fesztivál
•
Kenyér- és Langalló Fesztivál, Országos Kenyérünnep és Városnapok
•
Kispályás labdarúgás
•
Horgászverseny
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az oktatási intézmények a tanév során, közétkeztetés keretén belül biztosítják a gyermekétkeztetést.
Sajnálatos módon egyre több a szűkös anyagi körülmények között élő gyermekek száma, akik számára nem
természetes, hogy naponta egyszer meleg ételt kapnak az iskolai szünet időszakában.
Nagybajomban 2012. évben 275 gyermek részesült tankönyvtámogatásban (lsd. 4.1.3) a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló, aki tartósan beteg. Testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három vagy többgyermekes családban él,
valamint az a nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult tanuló, aki pszichés fejlődés zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

A hátrányos megkülönböztetés nem történt, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt
eljárásra nem került sor, jelzéssel nem éltek.
Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
év

Családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma

Családi napköziben a
térítésmentes férőhelyek száma

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

0

0

2016
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Nagybajom településén nem működik külön családi napközi.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
A Nagybajomi Egyházak (katolikus, református) szervezik meg a karácsonyi adománygyűjtést,- és osztást,
eljuttatva a lakosság által felajánlott játékokat, édességeket és ruhaneműket az arra rászoruló gyermekeknek.
Igyekeznek nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekeknek kedveskedni, hanem az adományozó lakosságnak
is. Minden évben egy zenés gyermekműsor zárja, ezzel is megköszönve a település lakóinak összefogását.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Az önkormányzat alapellátási kötelezettségei és önként vállalt feladatai ellátása értelmében gondoskodik
oktatási-nevelési intézményei működtetéséről. 2013. január 1-jétől az általános iskola fenntartója az állam
lett. Minden gyermeknek biztosítani tudják az iskolai és óvodai férőhelyet és a szakember létszám is
biztosított.
Az integrált oktatás, különleges gondozás a gyermekek életkorától és egészségi állapotától függően –
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján – a korai fejlesztés és
gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében kerül
megszervezésre, az intézmények szakember ellátottságának, és tárgyi felvételei függvényében.
Az egyéni fejlődési utak szempontjából a nevelésnek-oktatásnak meghatározó szerepe van. Az ezekkel
szemben támasztott egyik legnagyobb kihívás a sokféle különbségből fakadó hátrányoknak az oktatás
eredményességére gyakorolt, összegző negatív hatások ellensúlyozása.
A nevelési-oktatási intézmények a „hagyományos” oktatási formákkal nem képesek a társadalmi hátrányok
kiegyenlítésére, de a gyermekek, tanulók egyéni adottságaikhoz igazított pedagógiai folyamat hozzájárulhat
a negatívumok, a nehézségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók iskolai sikerességének, eredményességének növeléséhez, ezáltal továbbtanulási lehetőségeik
szélesítéséhez.
Az esélyegyenlőség érvényesülésének legfontosabb szempontjai:
- a halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) teljes körű azonosítása,
- a 3 évet betöltött gyermekek óvodába íratása,
- az érintett szülők nyilatkozzanak iskolázottságukról, ezzel is segítve gyermekeik képzési esélyeit,
- az esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeknek a város köznevelési intézményeinek
alapdokumentumaiba való bekerülése, és a végrehajtás nyomon követése.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (.h-tól. h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés

db
1
2
150
5
6:45-16:45
Nincs adat
Fő
10
10
0
5
0

Hiányzó létszám
1 gyed
0
0
0
0

Az óvoda nyitvatartási ideje jól illeszkedik a munkában álló szülők munkaidejéhez is, a szülők már reggel
6:45 órától vihetik a gyerekeket, ahol este 17:30 óráig tartózkodhatnak.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Iskolánk tanulólétszámának negyede a cigány kisebbséghez tartozó gyermek. Számukra a többségi nyelven
felzárkóztató programot biztosítunk. Ezeket a feladatokat tanárok, pedagógiai asszisztens, gondozónők és
technikai dolgozók látja el. Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai képzésre, a továbbtanulás segítésére
és a jelenlegi iskolavezetés ezeket a törekvéseket hatványozottan támogatja. Ennek a szemléletnek
köszönhető az, hogy a településünkön megjelenhettek a művészeti iskolák, hiszen elindításukhoz a képzett
tanerő részben rendelkezésre állt. A logopédiai szolgáltatás kiegészítéseként, több kolléganőnk dyslexiaprevenciós tanfolyamot végezve szűrő és megelőző, felzárkóztató foglalkozásokat tart. Beindíthattuk a
gyógytestnevelési programot, szakember képzését követően.
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag
jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen
normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve - így különösen közterhek elengedése,
elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul.
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban. Így
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása,
az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az
oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz
való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok,
bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban
való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
A szakértői bizottság véleményének figyelembe vételével az oktatási intézmények biztosítják az a korai
fejlesztést és gondozást az érintett gyermekek esetében. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:

Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
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Óvodai nevelés adatai
év

Helyhiány miatt elutasított
gyermekek száma (fő)

Ebből hátrányos/halmozottan
hátrányos helyzetű (fő)

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

Nagybajom településen az Óvodai ellátástól senkit nem utasítottak el helyhiány miatt.
Óvodai nevelés adatai

év

3-6 éves korú
Óvodai
gyermekek gyermekcsop
száma
ortok száma

Óvodai
férőhelyek
száma

Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
feladatgyógypedagó
gyermekek
ellátási helyek
giai csoportok
száma
száma
száma

2013

126

5

150

1

117

0

2014

122

5

150

1

128

0

2015

117

5

150

1

131

0

2016

121

5

150

1

134

0

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Nagybajom városában 2011 óta fogadja új, összevont óvoda a gyerekeket. A férőhelyek az elmúlt 5 évben
nem változtak. A táblázatban megfigyelhető, hogy 2013-ról 2016-ra egyre növekszik az óvodába beírt
gyermekek száma. Az óvodában külön gyógypedagógiai csoport nem működik.
Általános iskolában tanulók száma

tanév

Általános iskola Általános iskola
Általános
1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon
iskolások száma
tanulók száma
tanulók száma

Napközis tanulók száma

fő

fő

fő

fő

%

2013/2014

169

203

372

194

52,15%

2014/2015

175

184

359

222

61,84%

2015/2016

178

184

362

265

73,20%

2016/2017

166

191

367

265

72,21%

Elmondható, hogy minden évben meghaladja a napközis tanulók százalékos aránya az 50%-ot az általános
iskolai tanulók számát illetően.
Az oktatási intézmény biztosítja a tanulók, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint
sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók,
iskolai ellátását, a tanulási esélyegyenlőségét.
Ennek érvényesítéséhez a következő elvek szerint biztosítja a nevelő-oktató munka feltételeit:
kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos, egyénhez igazodó
fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése a 7-8. évfolyamon, a tanulók tanulási nehézségeinek, zavarainak
feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és annak
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valamennyi területén. A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása, a tanulók
önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása,
fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül, adaptív
tanulásszervezési eljárások alkalmazása, egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények,
ellenőrzési értékelési eljárások alkalmazása.
A 8. évfolyamot sikeresen befejezettek a nappali oktatásban
Tanév

8.évfolyamot eredményesen befejezettek
száma/aránya a nappali rendszerű oktatásban

2013/2014

48

2014/2015

46

2015/2016

48

2016/2017
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A 8. évfolyamot befejezettek statisztikai összehasonlítása után elmondható, hogy a 2010-2011-es évtől
visszaesett a végzős hallgatók száma. Sikeres bizonyítványt viszonylag sokan szerezték meg, a bukottak
száma kevés. Az ő esetükben, ha évismétlésre kerül a sor kiemelt figyelemmell kell foglalkozni velük.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Az általános iskolás gyermekek fejlesztésére irányuló munkát az intézmények pedagógusai mellett az
általános iskola fejlesztőpedagógusai, gyógypedagógusai, pszichológusa végzik az Pedagógiai Szakszolgálat
keretein belül. A gyógypedagógusok, a pszichológus kellő érzékenysége, szakmai tudása, a fogadó
pedagógus szemlélete, nyitottsága, segítőkészsége, kreativitása, megfelelően alkalmazott pedagógiai
módszerei, elengedhetetlen feltételi az eredményes munkának.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között
és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény
szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy
oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban,
beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport
tagjait, mint a többi tanulót.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre,
oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek
színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat.
Az önkormányzati intézmények az ügyintézés és a foglalkoztatás során is megelőzik és megakadályozzák a
hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
A településen egy általános iskola működik.
Az óvodai nevelés 1 önkormányzati fenntartású telephelyen történik.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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Az iskolához tartozó kollégium elsősorban a HH és HHH helyzetű családok gyermekeit fogadja be, ami
azért is fontos, mert ezeknek a gyermekeknek csak így biztosított a másnapi felkészülés, a nyugodt pihenés.
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános iskola
és a középfokú iskola képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között
a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási,
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés
megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata
során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nyári szünet idején nem biztosított a rendszeres
meleg ételhez jutás és a nyári gyermekfelügyelet
Unatkozó, csellengő gyerekek

- nyári gyermekétkeztetés megszervezése,
- nyári napközi megszervezése
hasznos szabadidő eltöltését szolgáló közösségi terek
létrehozása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
•

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális,
kulturális jog tekintetében.
• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
•
a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.
A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják. Az
Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat
minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok illetik meg. A nőket
és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel, a szociális biztonság,
stb. területén.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők gazdasági, a munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több szerepet
töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a családjukban. A kettős
szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek rájuk, s ez a szerepek összehangolása néha nehézséget
jelenthet mindkét fél számára.
A gyermekgondozási szabadságról (GYES, GYED, GYET) visszatérni szándékozó, illetve a kisgyermeket
nevelő nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is nehéz feladatot jelent. A
munkaadók sokszor gondolják azt, hogy a gyermeket nevelő nők kevésbé terhelhetők, gyermekük esetleges
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betegségei, a család ellátása miatt kevésbé kiszámíthatók. Munkától való tartós távollétük alatt készségeik,
ismereteik elavulnak, megkopnak, amely alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek
születése miatt hosszabbidőt töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok, akik gyermeküket, vagy
gyermekeiket egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapasztalattal
rendelkeznek.
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal,
így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az
Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az
adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet,
családi állapotot, az anyaságot és terhességet is
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen munkaerő-piaci
helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, az iskolázottság, az életkor.
A HEP elkészítése folyamán vizsgált adatok tükrében (pl. 2. sz. tábla) megállapítható, hogy a nők száma
városunkban magasabb, mint a férfiak száma, a település összlakosságszámának 51 %-a nő. A népesség
nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb
életkort érnek meg, mint a férfiak.
A nők számát az aktív korú lakónépesség arányában vizsgálva megállapítható, hogy ebben a korosztályban
számuk a férfiakénál alacsonyabb, amely a nyilvántartott álláskeresők viszonylatában is megfigyelhető.
(3.2.1. számú tábla)
Munkanélküliség
év

Munkavállalási korúak száma

Munkanélküliek

Munkanélküliek %-a

férfiak

nők

Összesen

férfiak

nők

Összesen

2012

1129

1071

2200

257

224

481

21,86%

2013

1129

1064

2193

180

135

315

14,36%

2014

1139

1084

2223

182

136

318

14,30%

2015

1124

1068

2192

133

107

240

10,95%

2016

1112

1065

2177

124

87

211

9,69%

A táblázatból megfigyelhető, hogy a 2012-es évről a 2016-os évre némileg csökkent a munkavállalási korúak
száma, de még látványosabb a munkanélküliek számának csökkenése. A 2012-es év után jelentős csökkenés
következett be. A vizsgált időszak első évében 481 fő munkanélküli volt, de ez a szám az utolsó vizsgált évre
már csak 211 fő. Ennek eredményeként 2016-ra 10% alá szorult a munkanélküliség Nagybajomban.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A városban kifejezetten nők foglalkoztatást segítő és képzési programokban való részvételéről tudomásunk
nincs. A helyi intézmények, munkaügyi központ, civil szervezetek által szervezett képzésekben, pályázati
programokban építenek a nők jelenlétére.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
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A nők elhelyezkedési esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, a származás, etnikai hovatartozás,
vagy ha hátrányos helyzetű kistérségekben élnek. Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akiknél ezek a
tényezők együttesen jelentkeznek.
Az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési lehetősége a település és agglomerációja kínálta
munkahelyeken alacsony.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Hátrányos megkülönböztetés

év

esetszám

2014

0

2015

0

2016

0

Forrás: Helyi adatgyűjtés
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. Hivatalos észrevétellel nem éltek a
foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos megkülönböztetésről.
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 nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és
felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából
lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, mert esélyeit a
szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják.
A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma.
Az önkormányzati intézmények saját hatáskörön belül oldják meg a nők rugalmas foglalkoztatását,
összeegyeztetve a munka, a család, gyermeknevelés feladatát.
A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások

Év

3 év alatti
Működő bölcsődék
gyermekek száma a
száma
településen

Önkormányzati

Egyéb

2013

85

1

150

0

2014

85

1

150

0

2015

89

1

150

0

104

1

150

0

2016
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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Bölcsődei férőhelyek száma

A családtervezés, anya és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. E területen
belül is fokozott figyelmet fordítanak a szociálisan nehéz helyzetben élő várandósokra és a gyermeküket
egyedül nevelő anyákra.
A gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását a leendő szülők számára már várandós korban
megkezdik: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások keretében. A védőnők segítséget nyújtanak a
családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzátartozó nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében.
A következő táblázatok a védőnők, a 0-3 év közötti gyermekek számának változást és az 1 védőnőre jutó
átlagos gyermekszámot mutatja.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak megelőzésénél fontos a probléma korai feltárása. A veszélyeztetett populáció
elsősorban a nők és a gyerekek, ezért fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a sérelmükre elkövetett
erőszakos cselekmények esetén kihez fordulhatnak segítségért. Növelni kell az áldozatok részéről a
bejelentési aktivitást, tudatosítva, hogy csak akkor lehet segíteni, ha szakemberekhez fordulnak. Az
önkormányzat szociális ellátó rendszere a háziorvosi szolgálat, a védőnő, a családsegítő szolgálat, óvoda és
iskola, a szomszédok sokat tehetnek az észlelés érdekében.
A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak összefüggésben van a gyermekbántalmazással, és az
elhanyagolás is jelen van a gyermekek életében.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Nincs anyaotthon, családok
átmeneti otthona. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tud segítséget nyújtani, családsegítés
keretében:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik
részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatásokat.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők közéletben betöltött szerepét vizsgálva, nem szabad elfelejteni először is, hogy az azonos jogok
érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem reprezentálása miatt
van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja
leginkább a közös érdeket.
A nők társadalmi szerepvállalásának erősítésére hívja fel a figyelmet önkormányzatunk azzal, hogy
munkáltatóként példát mutat, hiszen a Polgármesteri Hivatal létszámát tekintve mindig is többségében voltak
a nők, mely az alábbi táblázatból jól látható

Polgármesteri Hivatal létszámadata nemek szerint
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nő (fő)
férfi (fő)
2010
10
5
2011
10
5
2012
11
5
2013
12
6
Forrás: Polgármesteri Hivatal

Összesen
15
15
16
18

nő (%)
67
67
69
67

férfi (%)
33
33
31
33

Nagybajomban 2013-ban a képviselő-testületbe a 6 megválasztott képviselőből 2 nő, azaz 33 % az arányuk.
A város jelenlegi polgármestere is nő.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezésekről nehéz beszélnünk, mivel az önkormányzat intézményei nagyon kevés adattal
rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében, illetve a nők elleni hátrányos
megkülönböztetést nem könnyű objektíven, tényszerűen regisztrálni.
Az önkormányzatnak az egészségügy, oktatás, területfejlesztés, foglalkoztatás, gazdaság, a helyi politika
kultúra terén a szolgáltatások kialakítása során tekintettel kell lenni a nemek eltérő helyzetére és
szükségletére, és törekedniük kell speciális, éppen nemük miatt jellemző problémák megoldására. A nők
helyzetét vizsgálva ismert probléma a gyermeket vállaló anyák elhelyezkedése. A gyermeket vállaló anyák
elhelyezkedésénél elsősorban a kisgyermekek nappali ellátását biztosító férőhelyeket (bölcsőde) kell
biztosítani.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A GYES-ről való visszatérés nehézséges a
munkaerő piacra

Bölcsőde, óvodák nyitvatartási idejét a szülői
igényekhez igazítani. Férőhelyek kialakítása vagy
gyermekfelügyelet működtetése.
szakképzések szervezése

Alacsony végzettséggel rendelkező nők rossz
foglalkoztatási lehetőségei

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A következő táblázat a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők számának változását mutatja be az
elmúlt években, nemek szerinti bontásban.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
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év

Nyugdíjban, nyugdíjszerű Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő
ellátásban részesülő nők
férfiak száma
száma

Összes nyugdíjas

2012

354

505

859

2013

362

494

856

2014

352

481

833

2015

328

472

800

2016

322

464

786

A táblázatból kiolvasható, hogy a nyugdíjasok száma évről-évre csökken: Míg a 2012-es évben 859 fő
részesült nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, addig 2016-ban ez a szám már csak 786 fő volt.
A nők száma minden évben jelentősen meghaladja a férfiakét.
Az időskorú népesség további demográfiai jellemzői:
- a városban növekszik az átlagéletkor,
- magasabb a középkorúak halandósága,
- a nők tovább élnek
Az időskorban jellemző főbb betegségcsoportok a következők:
keringési rendszer betegségei,
mozgásszervi betegség,
endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (cukorbetegség),
daganatok,
emésztőszervi betegségek,
légző rendszer betegségei,
depressziós és mentális betegségek (pánikbetegség),
balesetek, öngyilkosságok.
Az időskori megbetegedések mellett sajnos több esetben pszichés problémák is jelen vannak, sajnos gyakori
a depresszió kialakulása.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Ma Nagybajomban az önkormányzati intézmények nem foglalkoztatnak nyugdíjas korúakat. Vizsgálva az
időskorúak foglalkoztatását településünkön is az országos tendencia érvényesül. Nehezen lehet
elhelyezkedni, munkát találni 55 év felett.
Magyarországon a KSH adatai szerint 2010-ben az 55 év feletti korosztály foglalkoztatási rátája alig haladta
meg az 50 százalékot. Az intézmények, vállalatok ritkán alkalmaznak időseket, hiszen magasabb bért és
addicionális költséget jelentenek számukra.
Egy tanulmány szerint a két legerősebb érv, amit az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen
megfogalmaznak: az idegen nyelvtudás és a megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor
számos érv szól az alkalmazásuk mellett is: a munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist
halmoztak fel és jóval pontosabbak és megbízhatóbbak a fiataloknál (nem fognak más munkát keresni,
megbecsülik a feladatokat), kevésbé kritikusak a felső vezetéssel és a vállalat működésével szemben és erős
elkötelezettséget mutatnak a munkahelyük iránt. Emellett pedig részmunkaidőben, vagy akár kiszervezéssel
is hajlandók dolgozni. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a nyugdíjas foglalkoztatottság vizsgálatánál.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az idősellátás területén egyre jelentősebb szerep jutott a civil szektornak, egyházi, alapítványi és magán
szervezeteknek. Helyi szinten ki kell emelni az Őszikék Nyugdíjas Klub, mely évek óta a nyugdíjasok
összefogását vállalta fel. Programjaik sokrétűek, az egész évet lefedő találkozási alkalmakat teremtenek. A
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helyi önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az idősekre, évente megrendezésre kerül az idősek napja. A
diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal
jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Az 55 év felettieket, illetve a tartós munkanélkülieket jobban
érinti a foglalkoztatás terén fellépő hátrányos megkülönböztetés. A jelenlegi jogszabályok szerint a
munkavállalása anyagi szempontból előnytelen a nyugdíjasok számára.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén nem értesültünk megkülönböztetésről.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a város minden lakosa részére biztosított,
ezek egy része életkor alapján az idősek részére van biztosítva.
Az önkormányzat biztosítja az idősek számára a szociális alapszolgáltatásokat étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, közösségi alapellátás.
65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
65 év feletti lakosság
száma

év

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

fő

fő

%

2012

421

30

7,13%

2013

424

31

7,31%

2014

420

27

6,43%

2015

420

25

5,95%

2016

419

21

5,01%

A 65 év felettiek számához viszonyítva aránylag kevés a nappali ellátásban részesülő időskorúak száma és az
évek folyamán is csökkenő tendencia vehető ki a táblázatból.
A város lakosságához viszonyítva igen csekély az időskorúak járadékában (jövedelemmel nem rendelkező
nyugdíjas korúak megélhetését biztosító támogatás) részesülők száma.
Időskorúak járadékában részesülők száma
év

Időskorúak járadékában részesülők száma

2012

2

2013

3

2014

5

2015

5

2016
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5

A város lakosságához viszonyítva igen csekély az időskorúak járadékában (jövedelemmel nem rendelkező
nyugdíjas korúak megélhetését biztosító támogatás) részesülők száma.
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Városunkban, aktív nyugdíjas élet van, melynek mozgatói a különböző hagyományőrző ének és
zenéscsoportok, illetve a Nyugdíjas és egyéb klubok.
c) idősek informatikai jártassága
Településünk időseire nem jellemző az informatikai jártasság, bár a fiataloknak (unokák) és az egyre
népszerűbb tanfolyamoknak köszönhetően ez a szám is emelkedik.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Ebben a tárgykörben talán a legfontosabb feladat az egészségfejlesztéshez szükséges szemlélet és tudatosság
erősítése, melynek keretében hangsúlyt kell fektetni az alkalomszerű szűrések, szervezett, célzott
népegészségügyi szűrővizsgálatok biztosítására, a népbetegségnek számító – különösen a vércukor,
vérnyomás, koleszterin – betegségek kiszűrésére, védőoltások beadására (pl.: influenza elleni védőoltás).
Mint minden területen így itt is szükséges a prevenció, a megelőzés érdekében szervezett életmód
tanácsadások, az egészségfejlesztő közösségi programok, melyek lehetőséget biztosítanak az egészséges
életmód megismerésére, valamint nagyban hozzájárulnak az elsődleges és másodlagos megelőzéshez,
továbbá a testi és lelki egészség megőrzéséhez. Az idősek biztonságának meghatározó eleme: az otthonuk
védelme, a lakásbetörések megelőzése, illetve áldozattá válás megelőzése. Az idősebb lakosok a
bűnelkövetések szempontjából fokozott veszélynek kitett csoport, akik ráadásul kevés ismerettel
rendelkeznek a potenciális veszélyeket illetően és többen végtelenül naivak, jóhiszeműek és könnyen
megtéveszthetőek. A problémák elkerülésében nagy segítséggel van a nagybajomi Polgárőrség, akik
szívesen állnak az idősek segítségére.
Végezetül fontos kiemelni, hogy az időskorúak egy nagyon összetett, heterogén csoportot alkotnak koruk,
egészségi állapotuk, anyagi lehetőségeik, életmódjuk, fogyasztási szokásaik és szükségleteik tekintetében.
Növekszik az egyszemélyes háztartásban élő, segítségre, ápolásra szoruló idős emberek száma.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elmagányosodás

Idők számára aktivitást megőrző programok
szervezése
szociális támogatás nyújtása a gyógyszer költségek
enyhítése érdekében
Időskori prevenció szemléletének erősítése,
előadások, szűrővizsgálatok szervezése

magas gyógyszerköltségek
Megbetegedések száma emelkedik
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi
szerepvállalását.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Magyarországon a 2001.évi adatok alapján 577 ezer fogyatékkal élő ember él, városunkban élő fogyatékkal
élőkről nincs pontos adat. A helyzetelemzés során a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos adatok nem mutatnak
teljes képet, mivel a szakemberek megállapítása alapján nincs megfelelő alátámasztottságú adat.
A településen több civil szervezet foglalkozik érdekképviseletükkel, foglalkoznak a fogyatékkal élők egyegy közösségével, de teljes átfogó képet mindez nem mutat. Az oktatási intézményekben, egészségügyi
ellátásban találhatók rész adatok, de ezek nem fedik le a teljes településen fogyatékossággal élő személyek
egészét.
A szociális ellátórendszer a fogyatékossággal élők számára a városban jól kiépítettnek mondható, elérhető
számukra a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A közszolgáltatások esetében a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés még nem megoldott, annak
ellenére, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
tv. 7/B. §-a alapján az állam által fenntartott közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 2010. december 31-ig
kellett volna teljesíteni.
Azon közszolgáltatást nyújtó épületekben, ahol még nincs meg, szükséges mind a fizikai, mind az
infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett
foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez
szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő
átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás
igényelhető. Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem
megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint
biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális
járadékban részesült.
Településünkön sajnos nem jellemző az integrált, és a védett foglalkoztatás. Az önkormányzat intézményei
leginkább a törvényi előírásnak megfelelve foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket
(többnyire a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt). A fogyatékos munkavállalókkal
kapcsolatos probléma oka elsősorban az, hogy a teljesítménykényszer miatt nincs lehetősége a
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szervezeteknek a fogyatékos személy speciális munkavégzési körülményeit, igényeit figyelembe venni,
emiatt sokszor alkalmazásuk is meghiúsul.
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
év

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők
száma

2012

153

2013

154

2014

159

2015

151

2016

139

A városban 2012-ben 153 fő részesült megváltozott munkaképességűek ellátásában, ez a szám 2016-ra 139
főre csökkent.
Vizsgálatok alapján, a fogyatékos személyek többségének egészségi állapota lehetővé tenné az aktívabb
munkaerő-piaci részvételt, de munkalehetőséget csak erősen korlátozott mértékben tud kínálni számukra a
hazai munkaerőpiac. Az Európai Unióban a fogyatékos személyek 40%-a dolgozik, ez az arány ma
Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80 85%-a akar és tudna is dolgozni, védett vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között.
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének növelése érdekében szükséges mind a védett, vagy nyílt
munkaerő-piaci lehetőségek bővítése, és a fizikai, illetve az infokommunikációs akadálymentesítés
megteremtése az önkormányzat közszolgáltatásain túl a lehetőségekhez mérten a közlekedésben is.
Városunkban az intézmények többsége teljesen akadálymentesített, megközelíthető. Ez azért is fontos, mert
elsődlegesen az akadálymentesítés hiánya az, ami miatt a fogyatékos emberek inkább otthon dolgoznak,
vagy olyan munkahelyet próbálnak választani, melyet jól megközelíthetnek.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Gyakran előforduló probléma, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a
végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére alacsonyabb
végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)
A fogyatékos személyek foglalkoztatása akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja
megközelíteni a munkahelyet, a településen belüli közlekedési akadályok miatt, és különösen, ha a támogató
szolgálattól sem kap segítséget. Ilyen információk beszerzése rendkívül nehéz, hiszen az érintettek nem
hozzák a hátrányos megkülönböztetést nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni alkalmaztatási kilátásaik is
csökkennek.
Nagybajomban nem jellemző problémáról van szó, jelzés ilyen jellegű problémáról nem érkezett.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A támogató szolgálat a saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek nyújt
alapszolgáltatást, amely a közösségi és szabadidős szolgáltatások elérésben (szállítás, kommunikáció) ad
támogatást, emellett az igénybevevő saját környezetében, lakásán nyújt fejlesztést, gondozást, segíti az
önálló életvitelt, támogatja az önérdek-érvényesítést.
A saját lakókörnyezetben élő fogyatékos személyeknek a nappali ellátás is fejlesztési, étkezési lehetőséget
nyújt, segíti az önálló életvitelt, a társadalmi szerepek gyakorlását.
A gondozást igénylő fogyatékos személyek átmeneti elhelyezést, tartós bentlakásos szociális intézményi
ellátást (rehabilitációs, ápoló-gondozó) is igénybe vehetnek.
Nagybajom Város Önkormányzatának nincs adata a nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyekről.
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a különböző szintű
jogszabályok rendelkeznek. (pl. Fot. Szt., Cst.)
A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása az általában alacsony
összegű rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, illetve plusz juttatásként a feltételek
fennállása esetén a fogyatékossági támogatás. A gyermekeket tartós betegségük okán magasabb összegű
családi pótlék illeti meg.
A fogyatékos személyeket a rendszeres szociális ellátások megállapítása során az Szt. rendelkezései alapján
további kedvezmények illetik meg (pl. a lakásfenntartási támogatásnál, aktív korúak ellátásánál a fogyasztási
egység fogyatékosság, tartós betegség esetén +0,2-vel növekszik). A gyermekvédelmi törvény alapján a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára tartós beteg gyermeket nevelő családok esetén
magasabb.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet 6. §-a értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra
(közlekedési kedvezmény) jogosultak. Sajnos az Szt. alapján korábban járó közlekedési támogatás megszűnt.
A közlekedőképességében súlyosan akadályozott, látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának;
mozgásszervi fogyatékosnak minősülő, a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján
2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősített, vagy a vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő személy parkolási igazolványra jogosult.
A fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők gyakran a megfelelő információk
hiányában nem részesülnek a számukra a jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. A
fogyatékos emberek helyi szervezetei, önkormányzati intézmények ebben segítséget tudnak nyújtani.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A törvényi kötelezettség szerint az összes költségvetési intézménynek, az összes önkormányzati és
közszolgáltatást nyújtó intézményeknek akadálymentesnek kellene lennie.
Fontos, hogy a közszolgáltatás tényleges igénybe vételéhez nem elég az épületbe bejutni, azt be is kell tudni
járni - legalább a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben-, valamint veszély esetén
biztonsággal el kell tudni hagyni.
A közszolgáltatás akkor hozzáférhető, ha a fizikai megközelítés lehetőségén túl az épületen belüli
tájékozódás lehetősége biztosított a vak és gyengén látó, a siket, és nagyothalló, az értelmi fogyatékos, az
autista, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy számára. A mozgássérültekkel kapcsolatban
leggyakrabban a biztonságos és akadálymentes, vakok esetében pedig az érzékelhető környezetről van szó.
A Nagybajomi Önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítettsége a törvényeknek
megfelelő.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A helyi média, a Nagybajom városi honlap is nyitott a célcsoportot érintő cikkek, rendezvények
eseményeinek megjelentetésére. A fogyatékos ember alapvető joga, hogy hozzájusson a közérdekű, valamint
a jogai gyakorlásához szükséges információhoz. Ez a hozzáférés jelenti egyrészt azt, hogy a fogyatékos
személy érzékelje az információkat (a vak személy hallja, a siket személy lássa azokat), másrészt azt, hogy
biztosított legyen számára a megfelelő értelmezés lehetősége. Ennek érdekében további fejlesztésre vár a
honlap, hiszen hiányzik a hangos és a vakok és gyengén látók számára szükséges verziók telepítése. A
településen a helyi kábel TV által megoldott a testületi ülések élő televíziós közvetítése is, mely nem csak a
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fogyatékkal élők esélyegyenlőségét segíti elő, hanem a kábelszolgáltatást igénybe vevő lakosság
információhoz jutását.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nagybajomban a munkahelyek többségénél nem megoldott az akadálymentesítés és az egyéb intézmények
esetében is fejlesztésre vár. Akadálymentesnek, csak azaz épület tekinthető, amelyben minden szerkezet,
berendezési tárgy minden ember számára - beleértve az átmenetileg vagy tartósan fizikai, érzékszervi,
értelmi fogyatékossággal élő embereket is - önállóan használható. Az épületben lévő munkahelyek önállóan,
külső segítség nélkül, korlátlanul és biztonságosan igénybe vehetők, mert az ehhez szükséges megfelelő
méretű hely, információ, jelzésrendszer és műszaki háttér adott. Nem biztosított a gyógyszertár, a Rendőrség
épületében. Részben megoldott a vendéglátóhelyek (étterem),az autóbusz megállókban, nagyobb
kereskedelmi és gazdasási egységek elérhetősége.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A gyalogos átkelőhelyek süllyesztett járdaszegéllyel történő ellátása Nagybajomban teljes egészében
megoldott. A mozgássérültek számára parkolóhelyek, illetve akadálymentes a központi autóbusz
várakozóhely.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A közlekedéssel kapcsolatos törvényi szabályozás is arra irányul, hogy a közlekedési eszközök, utasforgalmi
létesítmények, illetőleg az ezekhez tartozó jelző és tájékoztató berendezések a különféle fogyatékossággal
élő személyek által biztonságosan használhatóak legyenek.
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítése, önrendelkezési
jogának biztosítása, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Többen kaptak segítségkép, elektromos tolókocsit a mindennapi közlekedés megkönnyítésére.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A honlapon a hangos és a vakok és gyengén látók
Honlap fejlesztés
számára szükséges verziók elérésének hiánya, eönkormányzat hiánya
A településen élő siketekről, némákról, vakokról és adatgyűjtés, kapcsolatfelvétel,
gyengén látókról nincsenek adatok
jeltolmács foglalkoztatása a Polgármesteri
Hivatalban, aki segítené a rászorulókat az
ügyintézésben
érzékenyítési tréningek tartása, tudatformálás
szabadidő hasznos eltöltése, közösségi
közösségi programok megrendezése
programokhoz történő kapcsolódás
akadálymentesített helyszínen, kulturális
programokon jelnyelvi tolmács biztosítása
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Jellemző a szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, egymást kiegészítik. A személyre szabott
szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja. Ezek pontos
számáról, szervezettségéről nem állnak adatok rendelkezésünkre.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzati-nemzetiségi önkormányzati együttműködést kétoldalú megállapodás szabályozza. Az
együttműködés pénzügyekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátására, rendezvények
lebonyolítására is kiterjed. Biztosítja a működési feltételeit, a városban elérhető közszolgáltatásokhoz történő
egyenlő esélyű hozzáférést és támogatja a szellemi és tárgyi örökségük védelmét.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat a város érdekeit szem előtt tartva több területen is együttműködik a térség településeivel.
Első sorban szociális területen erős az együttműködés, de a kultúra területén is partneri viszony alakult ki.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Nagybajom Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közt szoros egyűt működés a
jellemző. A nemzetiségi önkormányzat érdekképviseletet is ellátnak, képviselik a nemzetiségük érdekeit,
törekednek az esélyegyenlőség megtartására.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A városban működő civil szervezetek többsége az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan az esélyegyenlőség
elérésére törekszik. A szervezetek alapszabályukban meghatározott módon képviselik tagságukat, társadalmi
párbeszédet kezdeményeznek szükség esetén, támogatják lehetőségükhöz mérten a látókörükben élő
rászoruló célcsoport tagjait.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Az önkormányzat számára fontos a helyi vállalkozások szerepvállalása, a város érdekeit figyelembe vevő
intézkedéseik megtétele. Törekednek a jó partneri kapcsolat kialakítására, mely eredményeként közös
akarattal tudnak lépéseket tenni az esélyegyenlőség megteremtéséért.

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
Adatgyűjtés folyamán, mely kiterjedt az önkormányzat intézményei, vezetői, képviselői felé
megfogalmazódtak a településen élők problémái, esélyegyenlőség biztosítása kapcsán felszínre kerülő
akadályok. Az adatgyűjtés kiterjedt a kistérségi és helyi dokumentumokra, a Nagybajomot érintő területekre.
Az adatgyűjtés folyamán mód lett megismerni a megkérdezett szervezetek jellemzőit, lehetőségeit,
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szabályozásukat és mindazt, amit eddig tettek és tesznek a saját területükön az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében. Példák, esetek tanulmányozása is megtörtént.
Az elkészült dokumentum tervezet a helyben szokásos módon, a városi honlapon került közzétételre, melyről
az állampolgárok is véleményt mondhatnak.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A szervezeteknek és a lakosság számára is elérhetővé válik az elfogadott, városi honlapon közzétett
esélyegyenlőségi program. A határidőket figyelembe véve, az intézkedések eredményeiről nyílt bizottsági és
képviselő-testületi üléseken történik beszámolás és ilyen módon biztosított lesz a megvalósítás ellenőrzése is.

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 Szakképzetlen munkanélküliek magas száma
mélyszegényrossz egészségügyi állapot
ségben élők

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők
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fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Helyi igény szerint szakképzés elindítása,
szakképzésre irányítás, koordinálás
szűrővizsgálatok, egészségmegőrző
programok szervezése

Nyári szünet idején nem biztosított a
- nyári gyermekétkeztetés megszervezése,
rendszeres meleg ételhez jutás és a nyári
- nyári napközi megszervezése
gyermekfelügyelet
Unatkozó, csellengő gyerekek
hasznos szabadidő eltöltését szolgáló
közösségi terek létrehozása
Idősek számára aktivitást megőrző programok
Elmagányosodás
szervezése
magas gyógyszerköltségek
szociális támogatás nyújtása a gyógyszer
költségek enyhítése érdekében
Megbetegedések száma emelkedik
Időskori prevenció szemléletének erősítése,
előadások, szűrővizsgálatok szervezése
A GYES-ről való visszatérés a munkaerő Bölcsőde, óvodák nyitvatartási idejét a szülői
piacra mérsékli a szegénység kialakulásának igényekhez igazítani. Férőhelyek kialakítása
kockázatát.
vagy gyermekfelügyelet működtetése.
Alacsony végzettséggel rendelkező nők rossz
szakképzések szervezése
foglalkoztatási lehetőségei
A településen élő siketekről, némákról, - adatgyűjtés, kapcsolatfelvétel
vakokról és gyengén látókról nincsenek
- jeltolmács foglalkoztatása a Polgármesteri
A honlapon a hangos és a vakok és gyengén
látók számára szükséges verziók elérésének Honlap fejlesztés
hiánya, e-önkormányzat hiánya
közösségi
programok
megrendezése
szabadidő hasznos eltöltése, közösségi
akadálymentesített
helyszínen, kulturális
programokhoz történő kapcsolódás
programokon jelnyelvi tolmács biztosítása

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek
Idősek
Nők
Fogyatékkal
élők

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák (és nem romák) nem élnek mélyszegénységben,
munkaerőpiaci integrációjuk sikeres.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne küzdjenek mindennapi megélhetési
problémákkal, alapvető szükségleteik kielégítettek legyenek.
Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek biztonságát, veszélyeztetettségük megelőzését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségmegőrző programjaira, aktív programokkal
csökkentjük az elmagányosodás folyamatát.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmódot, a társadalmi beilleszkedésük
segítését, elismerését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők egyenlő bánásmódjára, akadálymentes, biztonságos,
állapotuknak megfelelő intézmények létrehozásával.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
I/1.

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

Szakképzetlen munkanélküliek képzése
Szakképzetlen munkanélküliek magas száma
Munkaerő¬piacon való helyt állás. Munkahelyen történő elhelyezkedés.
Iskolázatlanság csökkentése.
Képzések megszervezése-helyi, térségi helyszínen
R: adatgyűjtés
K: oktatáshoz való hozzáférés megtervezése
H: az iskola sikeres befejezése, munkába állás
Adatgyűjtés

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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Adatbázis készítés az érintettekről, képzésekről. Kapcsolatfelvétel a
partner intézményekkel, munkáltatókkal, civil szervezetekkel és
képzőkkel.
Koordinálás,
Közvetítés,
Munkaügyi Központ, Civil szervezetek, Önkormányzat, „Alternaiv”
Ifjúsági és Kulturális Egyesület
Munkaügyi Központ, Civil szervezetek, Önkormányzat, „Alternaiv”
Ifjúsági és Kulturális Egyesület
R: 2020.05.31.
K: 2020.12.31..
H: 2021.05.31.

Képzés létszáma, tanulmányi szerződés, jelenléti ív, időszaki jelentések,
statisztikák, tanúsítvány

A képzések szervezésével a munkaerő¬piacon való elhelyezkedés
esélyeinek növelése. Iskolázatlanság csökkentése.
Pályázati források, helyi szakemberek bevonása

I/2.

Intézkedés címe:

Nagybajom és vonzáskörzetében munkahely teremtés

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00005 azonosító számú "Nagybajom Térségi
Munkahely-teremtő Integráció" elnevezésű projekt keretein belül a
munkanélküliség csökkentése, az alacsony iskolai végzettségűek
munkához jutásának támogatása, segítségnyújtás

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

Munkanélküliség csökkentése. A munkanélküliek, alacsony iskolai
végzettségűek vissza vezetése az első számú munkaerő-piacra.
R: adatgyűjtés
K: oktatáshoz való hozzáférés megtervezése
H: az iskola sikeres befejezése, munkába állás
Adatgyűjtés

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Adatbázis készítés az érintettekről, képzésekről. Kapcsolatfelvétel a
partner intézményekkel, munkáltatókkal, civil szervezetekkel és
képzőkkel.
Állásbörzés szervezése. Csoportos tájékoztatások nyújtása a
munkanélküliek számára. Munkáltatók és munkavállalók felkutatása.
Munkavállalók irányítása a munkáltatókhoz
Koordinálás

Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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Közvetítés
Munkaügyi Központ, Civil szervezetek, Önkormányzat, „Alternaiv”
Ifjúsági és Kulturális Egyesület
Munkaügyi Központ, Civil szervezetek, Önkormányzat, „Alternaiv”
Ifjúsági és Kulturális Egyesület
R: 2020.05.31.
K: 2020.12.31..
H: 2021.05.31.

Munkanélküliség csökkenése

A képzések szervezésével a munkaerő¬piacon való elhelyezkedés
esélyeinek növelése. Iskolázatlanság csökkentése.
Pályázati források, helyi szakemberek bevonása

II/1
Intézkedés címe:

Nyári gyermekellátás

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

Nyári szünet idején nem biztosított a rendszeres meleg ételhez jutás és
a nyári gyermekfelügyelet

Partnerek

Önkormányzati intézmények

Határidő (k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
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Nyári szünet idején biztosított legyen a rendszeres meleg ételhez jutás
és a gyermekfelügyelet

Nyári gyermekétkeztetés megszervezése
Nyári napközi megszervezése
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagybajom Város Önkormányzata

2024.09.30.

Nyári napköziben, gyermekétkeztetésben részt vevők száma (ill.
jelentkezők összlétszáma) nő

Központi Konyha 1 hónapos nyári zárása, forráshiány
Programszervező és lebonyolító munkatársak, pénzügyi forrás, játékok

II/2.

Intézkedés címe:

Helyi identitás és kohézió erősítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00008 azonosító számú pályázat keretében a
hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek számára programok,
fórumok, beszélgetések, előadások, kézműves foglalkozások
szervezése. A programok bevonásához a civil szervezetek támogatását
is felhasználjuk

Célok Általános
A gyermekek világ nézetének módosítása oly módon, hogy a
megfogalmazás és
későbbiek során teljes értékű felnőtt életet tudjanak élni.
rövid-, közép- és hosszú
Lehetőséget kínálunk számukra a programok való ingyenes részvételre.
távú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
A hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek számára ingyenes
(a beavatkozás tartalma) programok, fórumok,
beszélgetések,
előadások,
kézműves
pontokba szedve
foglalkozások szervezése.
Résztvevők és
Nagybajom Város Önkormányzata, Civil szervezetek
felelős
Partnerek
Határidő (k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
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Nagybajom Város Önkormányzata, Civil szervezetek, helyi iskolák,
óvoda.
2021.05.31.

Résztvevők száma.
Hátrányos helyzet csökkenése.

Ingyenes programok, foglalkozások, beszélgetések,
szervezése a szemlélet formálás érdekében.

fórumok

Pályázati forrás, szakmai megvalósítók, előadók, civil szervezetek.

III/1

Intézkedés címe:

Bölcsődei férőhelyek számának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Pályázati forrás segítségével új bölcsőde építés a cél, melynek
segítségével a GYES-en lévő anyukák vissza tudnak menni dolgozni.
Megkönnyíteni a nők számára a munkahelyükre történő visszatérést,
Célok illetve az elhelyezkedést a GYES lejárta után
Általános megfogalmazás
Rövid: igényfelmérés
és rövid-, közép- és
Közép: gyermekfelügyelet működtetése
hosszú távú
Hosszú: megkönnyíteni a nők számára a munkahelyükre történő
időegységekre bontásban
visszatérést, illetve az elhelyezkedést a GYES lejárta után
Tevékenységek
Bölcsőde, óvoda nyitvatartási idejét a szülői igényekhez igazítani.
(a beavatkozás tartalma) Férőhelyek kialakítása vagy gyermekfelügyelet működtetése.
pontokba szedve
Résztvevők és
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
felelős
Nagybajom Város Önkormányzata
Partnerek
Határidő (k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
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Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
Nagybajom Város Önkormányzata
2022.12.31.
Szülői elégedetlenségek csökkentése
Könnyebb visszailleszkedés, munkakezdés.
Munkahellyel rendelkező nők számának változása.
Forráshiány, érdektelenség
Pályázati forrás. Óvodai és bölcsődei személyzet.

IV/1

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
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
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Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése
Elmagányosodás
Az egyedülálló, idős emberek programokba történő bevonása, a
hovatartozás érzésének erősítése
Tájékoztatás a célcsoportot érintő helyi ellátásokról, szociális
támogatásokról
Adatgyűjtés, igényfelmérés, Tájékoztatás, szervezés, Lebonyolítás
Civil szervezetek,
Önkormányzata

Szociális

Szolgálat,

Nagybajom

Város

Rendőrség, Civil szervezetek, Nagybajom Város Önkormányzata
2024.12.31

Jelenléti ív, statisztikák,

Megbetegedés, depresszió kialakulása.
Fokozott tájékoztatás.
Pályázati forrás, szociális és kulturális szakemberek bevonása

V/1

Intézkedés címe:

Érzékenyítés a fogyatékkal élőkről

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen élő siketekről, némákról, vakokról és gyengén látókról
nincsenek adatok
Pontos, naprakész adatbázis a fogyatékkal élőkről, Nagybajom Város
Önkormányzata intézményeiben történő ügyintézés megkönnyítése
Célok Rövid: adatgyűjtés.
Általános megfogalmazás Közép: kapcsolatfelvétel, jeltolmács foglakoztatása, érzékenyítési
és rövid-, közép- és
tréningek.
hosszú távú
Hosszú: pontos, naprakész adatbázis a fogyatékkal élőkről,
időegységekre bontásban Nagybajom Város Önkormányzata intézményeiben történő
ügyintézés megkönnyítése.
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek
Határidő (k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
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Adatgyűjtés, kapcsolatfelvétel.
jeltolmács foglalkoztatása Nagybajom Város Önkormányzatánál, aki
segítené a rászorulókat az ügyintézésben.
Érzékenyítési tréningek tartása, tudatformálás.
Nagybajom Város Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
Védőnők
Nagybajom Város Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
Védőnők
2024.12.31.
Rövid: részletes, teljes körű adatbázis
Közép: jeltolmács szerződése
Hosszú: tréningen résztvevők száma nő
Könnyebben lehet programot hozzá rendelni
Jelzőrendszer információhiánya, forráshiány, különböző médiákon
keresztül zajló adatgyűjtés
Adatgyűjtő és programszervező személy, jeltolmács,

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

A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseib
Intézkedé Az intézkedés
összhangja egyéb
en feltárt
Az intézkedéssel
Az intézkedés
s
címe,
stratégiai
esélyegyenlőségi elérni kívánt cél
tartalma
sorszáma megnevezése
dokumentumokk
probléma
al
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Munkaerő¬piaco
A foglalkoztatás
n való helyt állás.
elősegítéséről és
Szakképzetlen Szakképzetlen
Munkahelyen
a munkanélküliek Képzések
1
munkanélküliek munkanélküliek történő
ellátásáról szóló szervezése
képzése
magas száma
elhelyezkedés.
1991. évi IV.
Iskolázatlanság
törvény
csökkentése.
TOP-5.1.2-15SO1-2016-00005
azonosító számú
"Nagybajom
Állásbörzés
Térségi
szervezése.
Nagybajomi
MunkahelyCsoportos
Munkanélküliség Foglalkoztatási
teremtő
tájékoztatások
csökkentése. A Paktum
Integráció"
nyújtása a
Nagybajom és
munkanélküliek, Működési és
elnevezésű
munkanélküliek
vonzáskörzetéb
alacsony iskolai Monitoring
2
projekt keretein
számára.
en munkahely
végzettségűek Kézikönyve.
belül a
Munkáltatók és
teremtés
vissza vezetése az Foglalkoztatási
munkanélküliség
munkavállalók
első számú
Munkaterv.
csökkentése, az
felkutatása.
munkaerő-piacra. Megvalósíthatósá
alacsony iskolai
Munkavállalók
gi Tanulmány
végzettségűek
irányítása a
munkához
munkáltatókhoz.
jutásának
támogatása,
segítség nyújtás.
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F

G

I
J
Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)
Nagybajom
Város
Önkormányzat
a, "Alternaiv" 2021.05.31.
Ifjúsági és
Kulturális
Egyesület

Nagybajom
Város
Önkormányzat
a, "Alternaiv" 2021.05.31.
Ifjúsági és
Kulturális
Egyesület

H

Képzés létszáma,
tanulmányi
szerződés, jelenléti
ív, időszaki
jelentések,
statisztikák,
tanúsítvány

Munkaerő¬piacon
való
Pályázati
elhelyezkedés
források, helyi
esélyeinek
szakemberek
növelése.
bevonása
Iskolázatlanság
csökkentése.

Munkanélküliség
csökkenése

TOP-5.1.2-15SO1-201600005
azonosító
A feltérképezett
számú pályázat
munkanélküliekne
által nyújtott
k, alacsony iskolai
támogatás.
végzettségűeknek
Szakmai
könnyebben lehet
megvalósítók és
képzéseket
mentor
szervezni és
alkalmazása,
munkahelyhez
akik elősegítik
juttatni őket.
az
álláskeresőket a
munkához
jutáshoz.

A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseib
Intézkedé Az intézkedés
összhangja egyéb
en feltárt
Az intézkedéssel
Az intézkedés
s
címe,
stratégiai
esélyegyenlőségi elérni kívánt cél
tartalma
sorszáma megnevezése
dokumentumokk
probléma
al
megnevezése

F

G

H

I
J
Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2
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Nyári szünet
Nyári szünet
idején biztosított
Nagybajom
idején nem
1997. évi XXXI. -nyári
legyen a
Város
biztosított a
törvény a
gyermekétkeztet
gyermekek
Önkormányzat
Nyári
rendszeres meleg
gyermekek
és
számára a
a, Családsegítő 2024.09.30.
gyermekellátás ételhez jutás és a
védelméről és a megszervezése, rendszeres meleg
és
nyári
gyámügyi
nyári napközi
ételhez jutás és a
Gyermekjóléti
gyermekfelügyele
igazgatásról
megszervezése
gyermekfelügyele
Szolgálat
t
t
TOP-5.3.1-16SO1-2017-00008
azonosító számú
pályázat
A gyermekek
keretében a
világ nézetének
A hátrányos
hátrányos
módosítása oly
helyzetű
helyzetű
módon, hogy a
gyerekek és
gyerekek és
későbbiek során
felnőttek
felnőttek
Nagybajom
teljes értékű
Megvalósíthatósá számára ingyenes
Helyi identitás számára
Város
felnőtt életet
gi Tanulmány.
programok,
és kohézió
programok,
Önkormányzat 2021.05.31.
tudjanak élni.
Bűnmegelőzési fórumok,
erősítése
fórumok,
a, Civil
Lehetőséget
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beszélgetések,
szervezetek
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előadások,
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kézműves
programok való
foglalkozások
foglalkozások
ingyenes
szervezése.
szervezése. A
részvételre.
programok
bevonásához a
civil szervezetek
támogatását is

Nyári napköziben,
Programszervez
gyermekétkeztetésb
ő és lebonyolító Gyermekek
en részt vevők
munkatársak, jólétének
száma (ill.
pénzügyi forrás, növelése.
jelentkezők
játékok
összlétszáma)nő

Pályázati forrás,
Résztvevők száma. szakmai
Szemléletformálá
Hátrányos helyzet megvalósítók,
s.
csökkenése.
előadók, civil
szervezetek.
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A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseib
Intézkedé Az intézkedés
összhangja egyéb
en feltárt
Az intézkedéssel
Az intézkedés
s
címe,
stratégiai
esélyegyenlőségi elérni kívánt cél
tartalma
sorszáma megnevezése
dokumentumokk
probléma
al
megnevezése

F

G

H

I
J
Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításán eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
ak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

felhasználjuk.
III. A nők esélyegyenlősége

1

Bölcsődei
férőhelyek
számának
növelése

Pályázati forrás
segítségével új
bölcsőde építés a
A GYES-en lévő
cél, melynek
anyukák vissza
segítségével a
tudnak menni
GYES-en lévő
dolgozni.
anyukák vissza
tudnak menni
dolgozni.

Bölcsődei
férőhelyek
növelése, ezzel
elősegítve az
anyukák
munkába állását.
Ezzel nő a
családok
jövedelme, így a
mélyszegénységben
élők száma is
csökken.

Nagybajom
Város
Önkormányzat
a, Nagybajomi 2022.12.31.
Mesevár
Óvoda és
Bölcsőde

Pályázati forrás. Könnyebb
Munkahellyel
Óvodai és
visszailleszkedés a
rendelkező nők
bölcsődei
munkába,
számának változása.
személyzet.
munkakezdés.

1993. évi III.
törvény a
szociális
igazgatásról és
szociális
ellátásokról

Programok,
előadások

Rendőrség,
Civil
szervezetek,
Nagybajom
2024.12.31.
Város
Önkormányzat
a

Jelenléti ívek

pályázati forrás, Időskori
szociális és
prevenció
kulturális
elősegítése,
szakemberek szemléletformálás
bevonása
.

1998. évi XXVI.
törvény a
fogyatékos
személyek

Adatgyűjtés,
kapcsolatfelvétel
jeltolmács
foglalkoztatása

Nagybajom
Város
2024.12.31.
Önkormányzat
a, Családsegítő

Részletes, teljes körű Adatgyűjtő és
Könnyebben lehet
adatbázis, jeltolmács programszervez
programot hozzá
szerződése,
ő személy,
rendelni
tréningen
jeltolmács

2011. évi CCXI.
törvény a
családok
védelméről

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Az egyedülálló,
idős emberek
Idősek számára
programokban
aktivitást
történő
1
megőrző
Elmagányosodás bevonása, a
programok
hovatartozás
szervezése
érzésének
erősítése,
tájékoztatás
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
A településen élő Pontos,
Érzékenyítés a
siketekről,
naprakész
1
fogyatékkal
némákról,
adatbázis a
élőkről
vakokról és
fogyatékkal
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megvalósításáh
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technikai)
gyengén látókról élőkről,
jogairól és
Nagybajom Város és
résztvevők száma nő
nincsenek adatok Nagybajom Város esélyegyenlőségü Önkormányzatán Gyermekjóléti
Önkormányzatán k biztosításáról ál, aki segítené a Szolgálat,
ak
rászorulókat az Óvodák
intézményeiben
ügyintézésben védőnők
történő
érzékenyítési
ügyintézés
tréningek tartása,
megkönnyítése
tudatformálás
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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.

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

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

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

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

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. Nagybajom Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 163/2018.
(XII.18.) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Dátum

Aláírás

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

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék10
NÉV11

HEP részei12

Aláírás13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE

RÉTE
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RÉTE
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RÉTE
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RÉTE

RÉTE
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RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

10

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

11
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.

12
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.

13
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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