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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, Szőkéd 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
Baráth Tibor, az USA-ban élt sumerológus
professzor „A magyar népek őstörténete”
című könyvben megemlíti Egerágot és
Szemelyt, vagyis Szem-helyt, mint ősi sumér
települést. Megállapítása szerint a természeti
Európa részben sumér eredetű szkíta népességének
katasztrófák és a háborúk elől a Közelelső nagy szétterülése Kr. e. 2400-2000 táján
Keletről átvándorolt sumérok telepedtek le
itt, s szerte a Kárpát-medencében. Szemely
kultikus központ volt, ahol a sumér papok
végezték szertartásaikat. Ezt a közel hat
évtizede megjelent feltevést teljes mértékben igazolta a 3 éve a falu határában feltárt kör alakú
település maradványa és leletei, s a mai régészek is kultikus helyként határozták meg. A
sumér nyelv egyébként 60%-ban a magyar nyelv alapja és nyitott könyvként tárul elénk
népünk múltja. Közvetlen környék településeinek neve: Áta sumér jelentése: haza, föld.
Újpetre – Petre, Petra istennel érintkezőt jelent, egy ilyen nevű ókori város van Jordániában.
Egerágot, Égúr-ágának hívei alapították, ahogy Szőkédet is, mely nem a szőkéből, hanem a
szék szóból ered, méghozzá Égúr széke volt. Ha valaki felmegy a szőkédi dombra, érzékeli,
hogy az olyan magas és meredek, hogy a hatalmas Égúr nyugodtan leülhet és lelógathatja
lábát. Az akkori ember így gondolkodott.
Nos ki volt ez az Égúr. Baál isten volt, akinek Közel-Keleten még Jézus idejében is nagy
kultusza volt. Hívei itt nálunk – nyelvünk megőrizte – a bálványimádók voltak, ezért nevezik
az ecetfát környékünkön cédrus-, de bálványfának is. A bál, a táncmulatság az ő tiszteletére
rendezett örömünnepből ered, de ha baltát veszünk a kezünkbe, akkor is bálföldi szerszámmal
dolgozunk.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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Érdekes, és szinte hihetetlen módon a mai családnevekből meg lehet mondani, hogy kinek az
ősei éltek itt 5-7 ezer évvel ezelőtt, kinek vannak sumér gyökerei. Kisherenden és Egerágon
tömegesen előforduló Bólyi, Bóli, vagyis Báli sumér eredetet mutat. Ilyen név még a Gál, Bán
és a Pap név is. Ezen ősi családoknak, melyek túlélték hét évezred járványait és háborúit,
leszármazottai ma is itt élnek közöttünk és a magyarság jelentős
részét alkotják.
A magyarság többi része a hunok, avarok, szkíták, valamint
Árpád népéből áll, és a később betelepült kunokból. A hivatalos
történetírás hiába tagadja a hun-magyar rokonságot, bizánci forrásból
ismerjük a hun nyelvet, melyet egy kis odafigyeléssel ma is
megértenénk.
A hunok előszeretettel adtak állatneveket maguknak. A Nyúl, Róka,
Farkas, Karvaly és más állatnevű családok hun eredetűek. Árpád
törzsei nem véletlenül jöttek a Kárpát-medencébe, az Őshazába tértek
vissza, rokon népek közé, melyek létszáma 3-4-szerese lehetett a
„honfoglalóknak”.
Ez a magyarázata annak, hogy a magyar nyelv megmaradt, s ma is
beszélhetjük.

Földrajzi elhelyezkedése
Baranya Megye Középső részén, Pécstől délkeletre kb. 12 kilométerre fekszik Szemely,
melynek közigazgatási területéhez tartozik Szentkútpuszta is.

A falu zsáktelepülés, melynek köszönhetően megőrizte falusias környezet vonzó
tulajdonságait. A sok zöldfelület, a csend, a nyugalom, a közterületeinek gondozottsága mind
a lakosságban kialakult rendezett, szép környezet iránti igény megnyilvánulása.
Pécs közvetlen közelsége, a városból kiköltözni vágyó polgárok figyelme egyre inkább a
település felé fordul. Az újonnan kialakítandó telkek várják a kiköltözni vágyókat.
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő
(TS 0101)

2012

424

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

418
411
410
417
n.a

Változás

98,6%
98,3%
99,8%
101,7%
#ÉRTÉK!

A lakónépesség, mint a számadatokból is kivehető, nagyon stabil. Nem jellemzőek a be és az
elvándorlások, pontosabban arányosan cserélődik a lakosság.
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

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

Férfiak

Nők

234

248

28
5
157
19
25

37
7
147
14
43

Összesen
(TS 0301)
482
482
65
12
304
33
68

Férfiak

Nők

48,55%

51,45%

5,81%
1,04%
32,57%
3,94%
5,19%

7,68%
1,45%
30,50%
2,90%
8,92%

A számadatokból kivehető, hogy az országos adatokhoz képest átlagosnak mondható a
településen a korcsoportos megoszlás.
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

Korcsoport

2001
15 éves gyermekek száma
n.a
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
3
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
3
Összesen
6
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

2011

Fő

n.a
3
5
8

#ÉRTÉK!
0
2
2

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

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

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

Öregedési index
(%)

2012

68

74

91,89%

2013
68
2014
70
2015
68
2016
68
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

68
68
63
65
n.a

100,00%
102,94%
107,94%
104,62%
#ÉRTÉK!

Átlagosnak mondható az öregedési indexünk, sőt az országos átlaghoz képest jobb. A fiatalok
gyermekvállalási morálja stabil. A lakosság nagy százalékát a középkorosztály alkotja.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
(TS 0602)

2012

13

10

3

6,2

2013
9
2014
23
2015
15
2016
27
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

13
19
20
18
n.a

-4
4
-5
9
#ÉRTÉK!

-8,4
8,23
-10,46
18,67
n.a

Az elvándorlás fő mozgatója a megyeszékhelyen, és megyén kívüli, de főleg a külföldi
munkavállalás lehetősége, amikor is családok vonultak el a faluból a megélhetés végett.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma Halálozások száma
(TS 0701)
(TS 0702)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Természetes
szaporodás (fő)

2

6

-4

2
6
2
2
n.a

4
5
4
8
n.a

-2
1
-2
-6
#ÉRTÉK!

A természetes szaporodás mértéke életszerű, kb. egyforma arányban vannak, akik
megszületnek, és akik elmennek.
Értékeink, küldetésünk
Küldetésünk a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban, hogy az intézkedési terv a
településen állandóan, vagy hosszabb ideig élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének
nyomon követését, valamint esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket
tartalmazzon, különösen:
• az oktatás és a képzés területén jelentkező problémák megszüntetése,
• az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotípikus pályaorientáció megváltoztatása,
• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítása,
• munkaerőpiaci, tevékenységi szegregáció kiküszöbölése,
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• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási esélyeik
javítása,
• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat
döntéshozatalában,
illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által
ellenőrzött szolgáltatások körében,
• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a
közügyek irányításában.
Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Szemely olyan településsé váljon, ahol senki nem
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett
tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve,
valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott
szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes
társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az
esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Szemely település 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
Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV,
törvény 63/A § értelmében a településeknek rendelkezni kell esélyegyenlőségi programmal,
mely feltárja és elemzi a település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási
pontokat, és öt évre szóló intézkedési terv mentén határozza meg a teendőket azok kezelésére.
Az esélyegyenlőségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat bármely hazai
vagy európai uniós támogatásban részesülhessen. Az esélyegyenlőségi program a településen
feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A
program része és az intézkedési terv alapja az a helyzetelemzés, mely képet ad a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről. A helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében kell a
beavatkozásokat megtervezni, lehetőséget adva a felülvizsgálatra, az esetleges
változtatásokra.
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A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi
területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok
tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a
nőkre és a fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi
csoportokra is.
A program elkészítéséhez szükséges esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a
rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze a települést az adott
területen, és megállapítsa, hogy a településen élő hátrányos helyzetű lakosság a teljes
lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási,
területi, egészségügyi mutatókkal rendelkezik és ezek alapján az adott település milyen
esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd.
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.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1.1 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
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a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

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

Fontosabb fogalmak
• Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként
egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható
helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban.
• Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek
nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés,
amely az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy
csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest
lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
• Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes
személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű
indok nélkül - elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen
előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését.
• Települési esélyegyenlőségi program - a Programban meghatározott célokkal összhangban
- az önkormányzat/társulás helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyben elemzi a
településeken élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program
tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott
feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett
ütemezését.
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• Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település javítja
hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket
a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket.
• Esélyegyenlőség érvényesítése: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok iskolai
végzettség megszerzésével tudjanak jobb életfeltételeket biztosítani. Cél, hogy javuljon ezen
rétegek élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli
hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes
közoktatás ebben fontos eszköz lehet.
• Hátrányos helyzetű gyermek/tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította –
továbbiakban: hh-s

• Halmozottan hátrányos helyzetű e csoporton belül, az a gyermek, az a tanuló, akinek a
törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek
esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be
sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe
vettek; továbbiakban: hhh-s
• Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd; továbbiakban: SNI. A 2012. szeptember 01-vel
hatályba lépő nemzeti köznevelési törvény szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az
a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

1.2.Az esélyegyenlőségi
bemutatása

célcsoportokat

érintő

helyi

szabályozás

A településnek eddig elkészült és elfogadott hivatalos Helyi Esélyegyenlőségi Programja
2013-2018 között volt.
Az esélyegyenlőséget segítő helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolitikai
intézkedéseit, ezzel kapcsolatos elveit határozza meg. Az önkormányzat rendeletében a
rászorultságot a jogszabályi elvárásnál pozitívabban határozta meg. Rendeletében részletezi a
gyermekes családok támogatását, az ezzel kapcsolatos ellátások biztosítását. A minőségi
ellátások megszervezése érdekében a község a kistérségi együttműködésben biztosít
szolgáltatásokat.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Szemely Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója mely 2004-ben került
elfogadásra és programja olyan prioritásokat határoz meg, amelyekhez a települési
esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni.
A program prioritásai a következők:
Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e területen a
gyermekek helyben történő színvonalas ellátását, a szociális ellátás fejlesztését, falukép
fejlesztést, természetvédelem, környezetfejlesztést emeli ki program, segítve ezáltal az
egyenlő esélyek biztosítását és a minőségi élet feltételeit az itt élő lakosság számára. Az
esélyegyenlőségi terv által megnevezett hátrányos helyzetű csoportok (idősek, gyermekek,
romák) helyzetének feltárása és támogatása kiemelt célja a programnak.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Szemely a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a
térség területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a
foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek
célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az
életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és a megújulásra kész helyi
közösségeken keresztül.


Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Családi Napközi Hálózat a Pécsi Kistérségben
- Családi Napközik a Pécsi Kistérségben


Közoktatás

2006 januárjától működik a Pécsi Kistérségi Közoktatási Szövetség, amelynek tagjai a
kistérségben működő óvodák, általános iskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények
vezetői. Megalakulásuk célja a szakmai együttműködésen túl, hogy a kistérség közoktatást
érintő döntéseiben érdekképviseletüket, véleményüket megfogalmazzák. Együttműködés
indult az intézmények közötti szakmai munkaközösségek megalakításában, a külső szakértők
által kidolgozásra került pedagógiai megújulási program megvalósításában.
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A pedagógiai szakszolgálatokat három intézménnyel együttműködve látja el a Társulás. A
nevelési tanácsadást és az iskolapszichológusi ellátást az Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nevelési Tanácsadója, a korai fejlesztést,
logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, az ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálatával, a
továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást a Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és
Szakmai Szolgáltatások Központja szolgáltatja. A Társulás a szolgáltatás szervezésénél
fontosnak tartja a gyermekek helyben vagy a lakóhelyükhöz lehető legközelebb történő
ellátását.


Közművelődés

A települések – Pécs kivételével – nem rendelkeznek kulturális fejlesztési stratégiával,
jövőképpel. Nem készültek helyi igényfelmérések, szociokulturális kutatások, az
önkormányzati döntéshozók nem ismerik sem a kulturális szükségleteket, sem a szakmai
követelményeket. Nincsenek hosszú távú céltételezéseik.
Nem fogalmazzák meg a lakossági igényekből eredő jövőképet és az ahhoz kötődő küldetést.
Ugyanakkor a településfejlesztési koncepciók fontos tényezőnek minősítik az identitástudat
erősítését, de kulturális jövőkép hiányában a településfejlesztési tervekben kevésbé kerül
előtérbe a helyi kultúra feltételrendszerének fejlesztése, azon keresztül az életminőség
javítása.
A Kistérségi Társulásnak e koncepció keretében kell meghatároznia kulturális jövőképét,
összhangba hozni kulturális fejlesztési céljait a társulást alkotó települések fejlesztési
koncepcióival. A kistérség kulturális koncepciójának küldetése jelen esetben a közösen
megteremtendő és fejlesztendő erőforrásokban az együttműködésben rejlő többletforrásokban
testesül meg.


Területfejlesztés

A térségi társulás célja a területfejlesztés kapcsán:
 a kistérségben élők életminőségének javítása
 népességmegtartó képesség erejének javítása.
 Rendezett, magas színvonalú szolgáltatásokkal jól ellátott, biztonságos, értékekben
gazdag hagyományőrző környezet, vonzó települések kialakítása, megtartása.
 A helyi (humán, gazdasági, természeti) adottságok hatékony kihasználása, fejlesztése,
foglalkoztatottság növelése.
 Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása.
 A térségi életkörülmények és életfeltételek, a térségi foglalkoztatási lehetőségek, a
korösszetétel javítása.
 Az esélyegyenlőség megteremtése (szakképzettség növelése, foglalkoztatási helyzet
javítása). A Kistérség közösségeinek, civil szerveződéseinek erősítése, kulturális
értékek megőrzése (identitástudat erősítése).
 A térség turisztikai adottságainak kiaknázása.


Foglalkoztatás

A Baranya Megyei Munkaügyi Központtal együttműködve az önkormányzat szervezi a
településen a közfoglalkoztatását. A közfoglalkoztatási programok változatos hosszúságúak,
az idei évben egy évre lehetett pályázni, melyhez az önkormányzat 30% önerőt biztosít.
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A munka jellege a települési önkormányzatok területén kommunális feladatok ellátása, amely
utak és szegélyeik tisztán tartását, árkok, vízelvezetők karbantartását, fűnyírást, temetők,
kegyeleti helyek rendezését, parkok gondozását, intézményekben való kisebb
karbantartásokat jelent, de dolgoznak a házi gondozásban, az idős, beteg embereknek való
segítségnyújtásban is.
A kistérség területén a közfoglalkoztatásnak, illetve a programoknak több haszonélvezője is
van. A közvetlen haszonélvezői a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek és családjaik,
akiknek nemcsak megélhetését segíti a program, hanem önbecsülésükhöz is hozzájárul, hogy
újra a társadalom hasznos tagjainak érezhessék magukat. A programok közvetett
haszonélvezője pedig a kistérségben élő lakosság, hiszen a rendezett közterület, a tisztább
lakókörnyezet mindenki közérzetét javítja.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, adathiányok bemutatása:
Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre
állnak. Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az
adatgyűjtést segítené az előző évi népszámlás településsoros adata, azonban ilyen jellegű
összesítések még nem elérhetők a KSH honlapján. Az összegyűjtött adatok elsősorban a Teir
adatbázisból, helyi adatgyűjtésből (falugondnok, szociális munkás, védőnő, egyesület, stb.)
származnak.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A tavalyi felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma. Míg
korábban az öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált azzá.
Egyre többen tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé
a lejtőn, s nincs számukra visszaút. A szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott,
örökérvényű definíciója.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek,
településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős
települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos
szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy
valószínűsége jellemzi.
” forrás: TÁMOP – pályázati kiírás. Ezen meghatározást alapul véve Szemely község nem
tartozik a mélyszegénység által sújtott települések közé.
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a
munkanélküliség, a szociálisrászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az
iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi
viszonyairól nincs megfelelő adatunk.
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória”
behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt abszolút
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mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók kevesebb, mint 1 dollárból
élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett világban,
más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek
60%-ánál kevesebből élők. Ez forintosítva Magyarországon 46.000 forint havi jövedelmet
jelent.
A fogalmak, mint látható, nem azonos élethelyzetet fednek, általánosan elmondható, hogy a
szegényebb országok szegényei sokkal szegényebbek, mint a gazdagabb országban élő
alacsony társadalmi státuszúak. Másik használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de
elfogadható életminőséget tesz lehetővé.
Ez jelenleg Magyarországon a 62.000 forintos átlag havi jövedelem, ami az egyfős, a két fős,
3, 4, vagy ennél nagyobb családok esetére is vonatkoztatott átlagos mutató. Az ennél
kevesebb jövedelemmel rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 3035%-át teszi ki, köztük 850.000 gyermek. Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani,
így a mélyszegénység határát a minimál nyugdíj 28.500 forintos havi értéke alatti
jövedelműeknél húzzák meg.
Jelenlegi ismereteink alapján településünk az országos viszonylatokhoz képest átlagosnak
mondható.

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

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, arány
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

(TS 0803)

Fő

Fő

2012
176
167
343
2013
176
166
342
2014
179
169
348
2015
178
169
347
2016
181
168
349
2017
n.a
a.n
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Nő (TS 0802)

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

18
16
6
6
6
8

10,2%
8,8%
3,2%
3,2%
3,5%
#ÉRTÉK!

16
12
10
10
10
8

9,7%
7,4%
5,9%
5,9%
6,1%
#ÉRTÉK!

34
28
16
16
17
16

10,0%
8,1%
4,5%
4,5%
4,7%
#ÉRTÉK!

Az elmúlt évekre visszatekintve megállapítható, hogy a nyilvántartott munkanélküliek száma
a lakónépesség arányával egyenesen változott. Helyi munkalehetőséget a település korábban
sem tudott biztosítani a közfoglalkoztatáson kívül. Sajnos a Pécsre való bejárás a lakosság
számára inkább hátrányos megkülönböztetést jelent a munkavállalás szempontjából is.
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A közfoglalkoztatás sikeres végrehajtása jelentősen csökkentette a regisztrált munkanélküliek
számát.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34

28

#ÉRTÉK!

16

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

n.a

n.a

2
#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
0
#ÉRTÉK!
3
#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
4
#ÉRTÉK!
3
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!
5
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
0
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1

0

n.a

1

3,6%
4
10,2%
6
18,2%
4
10,9%
8
23,4%
1
3,6%
4
10,2%
3
8,8%
3
8,8%
1
2,2%

0,9%
4
15,3%
2
6,3%
4
12,6%
7
24,3%
5
16,2%
2
5,4%
2
6,3%
2
8,1%
1
4,5%

#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
3
#ÉRTÉK!
4
#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!
1
#ÉRTÉK!

3,2%
0
1,6%
1
6,3%
1
6,3%
2
12,7%
3
20,6%
2
12,7%
3
19,0%
2
11,1%
1
6,3%

A munkanélküliség elsősorban a fiatal és közép korosztályt sújtja, de az 51 év felettiek
körében is megjelent a probléma.
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint
180 napnál
hosszabb ideje
Nők és férfiak aránya, a 180
180 napon túli nyilvántartott
regisztrált
napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint
Év
munkanélküliek
álláskeresőkön belül
aránya (TS 1501)
%

Férfi

2012
23,36%
n.a
2013
28,83%
n.a
2014
14,04%
n.a
2015
25,40%
n.a
2016
30,51%
n.a
2017
17,46%
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

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

0
0
0
0
0
0

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

A tartósan munkanélküliek száma az utóbbi években csökkenést mutat.
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése
és elemzése opcionális.)
18-29 évesek száma
Év

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

2012
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2013
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2014
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2015
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2016
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2017
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

férfi

Nő

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

A pályakezdők évek óta nehéz helyzetben vannak, nehezen találnak munkát.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

%
2001
90,2%
2011
97,8%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
83,7%
95,1%

%
9,8%
2,2%

%
16,3%
4,9%

Sajnos nem találtunk ezzel kapcsolatban adatokat és az iskola sem tudott információt kiadni.
Jelenlegi és kizárólag helyi információnk alapján a kiöregedő helyben született lakosságra
jellemző az alacsony iskolai végzettség. Az adatok önkormányzati forrásból származnaksegélyezettek és a közfoglalkoztatásban résztvevők állapotfelmérése alapján.
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
munkanélküliek
végzettség szerint
/nyilvántartott
Év
álláskeresők
8 általánosnál
Általános iskolai
8 általánosnál magasabb iskolai
száma összesen alacsonyabb végzettség
végzettség (TS 0902)
végzettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
34
1
2,9%
14
40,1%
20
56,9%
2013
28
0
0,9%
11
39,6%
17
59,5%
2014
16
n.a
#ÉRTÉK!
5
33,3%
11
66,7%
2015
16
n.a
#ÉRTÉK!
6
36,5%
10
63,5%
2016
17
n.a
#ÉRTÉK!
5
31,8%
11
68,2%
2017
16
n.a
#ÉRTÉK!
5
28,6%
11
71,4%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Mint az előző tábla magyarázatánál említettük, nincs adatunk az iskolai végzettségekről a
település egészére vonatkozóan, csak a regisztrált munkanélküliek számának tükrében, de
még így is alacsonynak mondható az alacsony iskolai végzettségűek száma.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók száma
(TS 3401)

Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

%

2012
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2013
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2014
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2015
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2016
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
2017
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Középfokú felnőttoktatásban
résztvevők összesen
Év
Fő

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Fő

Fő

%

%

2012
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
2013
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
2014
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
2015
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
2016
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
2017
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásban
(fő) - (TS 3601) ?

Fő

%

Fő

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

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

Az önkormányzat szervezésében oktatás nem indult.
c.) közfoglalkoztatás
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya
résztvevő
az aktív korú
romák/cigányok száma roma/cigány lakossághoz
képest

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

2016

6

3%

0

0

2017

4

2%

0

0

2018

4

2%

0

0

A közfoglalkoztatottak a regisztrált munkanélküliek köréből kerül ki. Az önkormányzat arra
törekszik, hogy a regisztrált tartós munkanélküliek ellátása a törvényes előírásnak
megfelelően folyamatos legyen, és biztosítsa a kötelező foglalkoztatási keretet.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges
vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Helyi szinten foglalkoztatás kizárólag közfoglalkoztatásban elképzelhető, miután a település
nem engedheti meg magának, hogy saját dolgozót foglalkoztasson a kötelezően ellátandó
feladatok ellátásán kívül. 2 fő önkormányzati dolgozó van, ebből az egyik a falugondnok, a
másik pedig a mezőőr, továbbá egy részmunkaidős foglalkoztatott: adminisztratív feladatok
ellátására. Ehhez nyújt segítséget a közfoglalkoztatás, amikor egyéb, a települést fejlesztő
programokat is meg lehet valósítani, mint pl. a mezőgazdasági utak rendbetétele.

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
autóbusz
elérhetőség
átlagos
járatpárok
átlagos
vonat járatok
Kerékpár úton
átlagos
átlagos
utazási
száma
utazási idő átlagos száma
való
utazási idő
ideje
idő
munka- autóbusszal munkanapokon
megközelíthetőség kerékpáron
autóval
vonattal
napokon
Legközelebbi
5 perc
12
5 perc
0
Na
Nincs
Na
centrum
Megyeszékhely

20 perc

12

30 perc

0

Na

Nincs

Na

Főváros

2,5 óra

Nincs
közvetlen
járat

NA

Pécsről

Na

Nincs

Na

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Szemely Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Munkaügyi
Központtal, figyelemmel kíséri a Munkaügyi Központ kínálta lehetőségeket, mellyel
kapcsolatban a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.
A képzéshez, a bejáráshoz, a lehetőséghez jutást a falugondnok is segíti. A Munkaügyi Kp.
által szervezett állásbörzére szervezetten a szemelyi álláskeresők évente 3 alkalommal
vesznek részt. Egészségügyi alkalmassági vizsgálataikra történő eljutást a falugondnoki
szolgálat biztosítja.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
A helyi foglalkoztatás fogalmát kimeríti a közfoglalkoztatás. Munkaerő-piaci integrációt
segítő szervezetek nincsenek a településen. A település önkormányzata kizárólag az állami
foglalkoztató szervekkel tartja a kapcsolatot és közben kutatja a helyi önfoglalkoztatási
lehetőségeket.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
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3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása
év

mélyszegénységben élők

Romák/cigányok

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

Nincs a Közös Önkormányzati Hivatalon kívül saját fenntartású intézmény, melyet Szemely
község másik 5 településsel közösen tart fenn Pécsudvard székhellyel. A táblázat adatai a
közfoglalkoztatás adatait tartalmazzák.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A vonzáskörzetbe tartozó városok munkaerő piacán kevés lehetőség nyílik az álláskeresők
számára. A két fő probléma az utazási költségek vállalása.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
Fontos mérőszám lehet a szociális ellátások igénybevételének aránya is. A szociális ellátás
feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a
feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, a továbbiakban:
Szt.). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A
juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott
személyt helyzetéből adódóan sújtják.
Az ellátások formái
A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a
jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási
támogatást, átmeneti segélyt állapít meg e törvényben, valamint az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátások).
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a
szociálisan rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti,
valamint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
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Minden települési önkormányzatnak kötelező szolgáltatása az étkeztetés és a házi
segítségnyújtás., melyet Szemely település a SZOCEG Kht. keretén belül valósít meg egyéb
megállapodás alapján.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban:
személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes
gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Az
alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
A szociális alapszolgáltatások közé falugondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
nappali ellátások tartozik. A települési önkormányzat az alapellátás keretében szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi
ellátás és nappali ellátás keretén belül gondoskodik a rászoruló családok és betegek, az
időskorúak, a fogyatékos személyek ellátásának megszervezéséről.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk
miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben
határozza meg.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személynek saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
A képviselő-testület átmeneti segélyben részesítette azokat az állampolgárokat, akik szorult
helyzetükön az önkormányzathoz fordultak segítségért.
A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési
önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. A temetési segély esetében a jogosultak
körét, valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit a
képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza. Köztemetésben senki nem
részesült.
Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott ellátás, melynek részletes igénybevételét az Szt. szabályozza. Ezen
ellátást igénybe vevők számának alakulása:
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

1
1
a.n
a.n
1
2

0,3%
0,2%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
0,2%
#ÉRTÉK!

2012
343
2013
342
2014
348
2015
347
2016
349
2017
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
2012
34
2013
28
2014
16
2015
16
2016
17
2017
16
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő
3
2
2
1
3
3

%
8,8%
5,4%
9,5%
6,3%
18,2%
20,6%

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

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnik, vagy külön válik EGYT-re
és FHT-ra)
Fő

2012
12
2013
12
2014
5
2015
7,5
2016
3,75
2017
2,75
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
Foglalkoztatást helyettesítő
részesülők átlagos száma 2015. márc. támogatásban részesítettek átlagos
1-től érvényes módszertan szerint
havi száma (2015. március 01-től az
(TS 5401)
ellátásra való jogosultság megváltozott)
Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %-ában

n.a
n.a
n.a

3,57%
3,51%
1,51%
2,16%
1,07%
#ÉRTÉK!

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Egyes családoknál mindkét családfenntartó munkanélküli, de a törvény szerint csak egy fő
részesülhet szociális ellátásban. Egyes személyek nem ismerik vagy nem kívánnak élni azon
lehetőségekkel, amelyek javítanák életkörülményeiket.
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a
településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket
és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a
lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 100%-ban van, gáz hálózat a
község teljes területén kiépített, a háztartások kb. 67%-a igénybe is veszi ezt a szolgáltatást. A
belterületi önkormányzati utak felújítása, illetve aszfaltozása folyamatosan történik.
a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2012

175

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a

n.a

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a

n.a

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a

n.a

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a

2013

175

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2014

175

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2015

175

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2016

175

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Bérlakás állomány
(db)

Szociális
lakásállomány (db)

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Szociális bérlakással a település nem rendelkezik. Az önkormányzatnak nincsenek lehetőségei
bérlakások kialakítására, szükség lenne olyan kormányzati támogatásra, amely lehetőséget
adna számunkra a most üresen álló épületek megvásárlására, felújítására, bérlakássá
alakítására, a helyi igények felmérése alapján.
b) szociális lakhatás
A településen nincsenek szociális lakások.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Jelenleg a településen 4 ingatlan van, mely nem lakáscélú ingatlan, de életvitelszerűen
tartózkodnak ott, mind a négy ingatlan lakhatásra alkalmas.
d) lakhatást segítő támogatások
Az önkormányzat nem nyújt ilyen fajta támogatást.
e) eladósodottság
Szemely településen átlagosnak mondható az adósságcsapdába került családok száma.
Szerencsére kevés család ellen indult végrehajtási eljárás.
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
Lakásállomány (db) 155
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 20 %
Önkormányzati bérlakások száma 0
Vezetékes vízhálózat %-ban 100%
Szilárd burkolatú út %-ban 75%
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A közösségi közlekedéshez többfélképpen is hozzájut a lakosság. A tömegközlekedés és a
falugondnoki busz segítségével.
Külterületen 23 lakott ingatlan található Szentkútpusztán.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Szemely községben egy szegregátum alakult ki a régi gazdasági kiszolgáló lakásokból,
gazdasági területen Szentkútpusztán.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz
való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A közigazgatási határ Északi felén helyezkedik el Szentkútpuszta. Szentkútpusztát Pécstől
közelítve a mohácsi úton lehet, míg Szemelyt, mint központi települést az újpetrei útról lehet
megközelíteni A központ és hozzá tartozó településrész ezáltal nehezen megközelíthető, kb.
14 km úthálózaton keresztül. Nincs összekötő út. A tömegközlekedésnél még nagyobb
problémát okoz, mivel nincs közvetlen járat, ezért a két főút ellentétes iránya miatt kizárólag
átszállással történhet a közlekedés a településrészek között.
A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalba falugondnok útján illetve busz közlekedéssel
lehet eljutni.
Az egészségügyi alapellátást Kozármislenyben is el tudják érni, ami a településrészhez
közelebb esik. Fogorvosi ellátás Pécsett, a belvárosban, központi helyen érhető el.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
A szegregátumban 87 fő él leromlott körülmények között. Kiépített betonút az idei évben
létesült. A szolgáltatásokhoz való hozzájutást falugondnoki szolgáltatás útján biztosítja az
önkormányzat.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nem jellemző átrendeződés.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése az
önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi
alapellátásról való gondoskodást. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a
értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
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E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való
hozzáférést. Az egészségügyi ellátás helyben egy házi orvosi praxisokon keresztül valósul
meg. Szemely jól felszerelt, akadálymentesített orvosi rendelőben tudja biztosítani az orvos
betegellátó tevékenységét. A házi orvosi szolgálatot a Megyei Egészségbiztosító Pénztár
finanszírozza. Az ellátás a lakosságszámtól függő fix finanszírozás, amit kiegészít a kártyával
bejelentkezett betegek utáni teljesítménydíjazás.

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

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

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

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

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

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

Szemelyben a lakosság 78%-a adta le betegkártyáját a háziorvosnak. Az egészségügyi
alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön megállapodás
alapján biztosítják. A járóbeteg-szakellátás Pécsett, Kozármislenyben valósul meg. A
fekvőbeteg ellátást 30 km-en belül több kórház is biztosítani tudja. Járó beteg szakrendelésre
és kórházi ellátásra általában a pécsi Honvéd Kórházba, vagy a Lánc utcai Rendelőintézetbe
utalják be a betegeket, de szükség esetén Harkányban és Siklóson is igénybe vehetik a
szakellátást.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A szűrővizsgálatokat különböző intézményekben, vagy a háziorvos által helyben szervezett
szűréseken vehetik igénybe, de az ezeken való részvételről nincs adat, csak a falugondnok
által beszállított személyek tekintetében, mely nem fedi a valós összlétszámot.
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző, hogy
maradnának ki állampolgárok a védőoltásból.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő- és rehabilitációs ellátáshoz Pécsett, esetleg Harkányban férnek hozzá az arra
jogosultak.
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d.) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A felnőtt lakosság igény szerinti közétkeztetési feladatait az önkormányzat a SZOCEG Kht.
keretén belül végzi. A szociális segítő felmérései alapján megfelel az egészséges táplálkozás
szempontjainak.
A gyermekétkeztetés az oktatási intézmények saját konyháiban, megfelelő egészségi
szempontok szerint történik.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az egészségmagatartást támogató, sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra kedvező a
településen. A település rendelkezik szabványos játszótérrel, sportpályával. Környezetünkben
található horgásztavak, és természeti adottságaink kiváló lehetőséget biztosítanak a
horgászsport és túrázás kedvelőinek.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat szervezett formában, a SZOCEG
Kht, valamint a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakképzett munkatársaik
végzik a településen.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Erre vonatkozóan nincs adat, nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

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

9
12
14
17
22
n.a

A közgyógyellátást igénybe vevők szám a megnövekedett gyógyszerigény és az alacsony
jövedelmek miatt nőtt.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, méltányossági
Ápolási díj, alanyi jogon:
alapon: támogatásban
támogatásban részesítettek évi
részesítettek évi átlagos száma
átlagos száma (TS 5901)
(TS 5902)

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

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

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

Összesen

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Összességében megállapítható, hogy Szemely lakosságának egészségi állapota jó, az
ellátórendszer kiépített, a településen hozzáférhető. A falugondnok maximális segítséget nyújt
a mozgáskorlátozott személyek közlekedésében.
A betegségstruktúra azonban hasonló a magyarországi népesség mutatóihoz, főként a magas
létszámú 50 év feletti népesség tipikus betegségeit jelzik az adatok. A megelőző
szűrővizsgálatokon való részvétel szervezettsége, s nyilvántartása hagy kívánni valót maga
után.
A megelőzés egyik fontos formája a szűréseken való részvétel, melyről azonban nem
rendelkezünk adatokkal. A községben lehetőség van az egészségnapok szervezésére, mely
számos további szűrésre is lehetőséget adna. (vércukor, koleszterin, csontritkulás stb.) Az
önkormányzat támogatja a szemészeti és halláskárosodásban szenvedők szűrését és helyi
vizsgálatot biztosítunk a szűrésekhez.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés
helyi feltételeinek biztosításával. A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi
szolidaritás, ami megnyilvánul a településen élő idősek és gyermekek irányába. A településen
a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi életéhez.
Kéthetente biztosított a könyvtár látogatása (Csorba Győző Megyei Könyvtár), továbbá egész
évben mind a civil szervezetek, mind a települési, mind a nemzetiségi önkormányzat
folyamatosan biztosítják a kulturális programokat.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Nem jellemző Szemelyben etnikai konfliktus, a nemzetiségek évtizedek óta békében, egymás
szokásait, hagyományait tiszteletben tartva élnek egymással. A lakosság összetétele: 20 %-a
horvát, 2%-a német, 78%-a magyar.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
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Az adományozás tekintetében az egyház szervezésében lévő Caritas - jellegű akciók a
jellemzőek. Az önkormányzat pályázat útján élelmiszer csomagot szokott kiosztani a lakosság
körében évente kétszer.
A civil szervezet kezdeményezésével, de az önkormányzat támogatásával vannak önkéntes
munkák a település szépítésével összefüggően (játszótér, virágosítás, stb.)

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Nincs roma nemzetiségi önkormányzat, ahogy roma lakos sem jellemző a településen.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség

közmunkaprogram

rossz egészségügyi állapot

szűrővizsgálati programok

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A 2016tól ismert adatokat figyelembe véve átlagosan 65 0-14 éves korú gyermek él a
településen.
A gyermekek nagy része nagycsaládban nevelkedik, az átlagos körülmények között, kisebb
részük az átlagnál rosszabb anyagi helyzetben.
A családok az közoktatási törvénynek eleget téve mind az iskolába mind az óvodába járás
kötelezettségének eleget tesznek.

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
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény alapján a gyermekvédelem intézményrendszere gyermekjóléti alap- és
gyermekvédelmi szakellátásokra osztható fel, melyből az önkormányzati törvény alapján a
települési önkormányzatok feladatkörébe a gyermekjóléti alapellátások tartoznak. Az
alapellátások közül a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a gyermekek napközbeni ellátása és a
hatósági gyermekvédelmi munka megoldott a településen.
A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május
31. napjáig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít,
amelyet a képviselő-testület megtárgyal.
Szemelyben élők korösszetétele, eltérő, az arányokat nézve kezd elöregedni a település. A
gyermekek helyzete átlagosnak mondható a településen. Alacsony a családgondozásban
részesülők száma, bár a gyermekjóléti szolgáltatás igénylése átlagos. 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.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a
társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek
tudomást.
A családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. A családsegítés keretében biztosítani
kell, a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást.
Továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így
a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését. 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, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló
közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat,
valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat.
Családsegítésben a településen az esetek száma 10, ami a lakosság számához viszonyítva
nagyon alacsony. A gyermekjóléti szolgáltatás eredményességét mutatja, hogy családból
kiemelésre nem került sor.
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

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

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2012

4

32

2013

n.a

n.a

2014

n.a

n.a

2015

n.a

n.a

2016

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A védelembe vett gyermekek döntő többségnél bírósági végzés indokolta a védelembe
helyezést.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
2016. évben 29-en részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami a
gyermeklétszámhoz viszonyítva átlagosnak mondható. Ezen családok döntő többsége több
gyermekes, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő ebből adódik hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetük.
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

34

2013

35

2014

29

2015

27

2016

29

2017

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

c.) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az önkormányzat minden évben iskolakezdési támogatást nyújt a családok részére, mely
kb. 49 főt érint.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

Év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezményes étkezésre
jogosultak száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2012

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2013

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2014

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2015

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2016

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nincs adat.
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete,
esélyegyenlősége
Szentkútpusztán élő gyermekek helyzete hátrányosnak mondható, elsősorban a közlekedés
végett, illetve a nehéz anyagi körülmények és a lakóhelyük infrastrukturális fejletlensége
miatt (internet hiánya, közösségi helyiség hiánya, információ szegénység)

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint
fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre
jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
Szemely település Kozármislenyi alapellátási körzethez tartozik. Ellátási szerződést kötött az
OEP-pel a védőnői teendők ellátása tekintetében. A védőnő közalkalmazott, rendelkezik az
előírt szakmai végzettséggel, képesítéssel. A szakmai felügyeletet az ÁNTSZ illetékes vezető
védőnője látja el.
A védőnő feladata:
• a nővédelem,
• a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
• az anyaságra való felkészülés segítése,
• a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel,
• a várandós anyák gondozása,
• 6 éves korig a gyermekek gondozása
• óvodai, iskolai feladatok,
• egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezése,
szervezése, 16
A védőnők tevékenységük során kapcsolatot tartanak és együttműködnek:
• az egészségügyi alapellátás többi tagjával,
• közoktatási intézményekkel,
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

n.a

n.a

2013

n.a

n.a

2014

n.a

n.a

2015

n.a

n.a

2016

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A település területén egy gyermekorvos látja el az alapteendőket. Szakellátás, munkaidő utáni
és hétvégi ügyeletet Pécsett a Gyermekklinika látja el. A szabad orvosválasztás lehetőségével
élve több szülő gyermek szakorvossal kötött személyes megállapodást.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi, szociális, oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Szemely Község Önkormányzata társulást hozott létre a Pécsi székhelyű Esztergár Lajos
családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal a feladatai ellátására. Jelenleg speciális ellátást
gyermekünk nincs.
d) gyermekjóléti alapellátás
Alapellátás keretei között a szülő a gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele tárgyában
önkéntesen dönthet arról, hogy esetleges önkormányzati javaslat alapján együtt működik-e a
családgondozóval. Ebben az esetben a családgondozó hasznos információkkal, életviteli
tanácsokkal látja el az ügyfeleket, segít a hivatalos ügyek intézésében, vagy szükség szerint
más szolgáltatásokba delegálhatja a klienseket. Pl. jogsegélyszolgálat, pszichológus. Az
elmúlt évben 4 gyermek került alapellátásban gondozásra, legfőképpen a családok anyagi
problémái, életvezetési nehézségei miatt. A településen családi napközi nem működik. A
bölcsődei szolgáltatást a gyes lejárta előtt munkába állók egyénileg oldják meg.
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból felvett
Nem
gyerekek száma
Önkormányzati
Bölcsődébe beírt
önkormányzati
bölcsődék száma gyermekek száma (munkanélküli szülő, bölcsődék száma
veszélyeztetett
(TS 4701)
(munkahelyi,
(TS 4801)
gyermek, nappali
magán stb.)
tagozaton tanuló
szülő)

Év

?

2012

n.a

n.a

n.a

n.a

2013

n.a

n.a

n.a

n.a

2014

n.a

n.a

n.a

n.a

2015

n.a

n.a

n.a

n.a

2016

n.a

n.a

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

n.a

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Mivel az óvoda akár 3 évnél fiatalabb gyermeket is fogad szükség szerint, ezért nem jellemző
a bölcsődei ellátás igénylése.
Családi napközi nem található a településen:
4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

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

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

2012

n.a

n.a

n.a

n.a

2013

n.a

n.a

n.a

n.a

2014

n.a

n.a

n.a

n.a

2015

n.a

n.a

n.a

n.a

2016

n.a

n.a

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

n.a

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
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e) gyermekvédelem
A gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően a gyermekvédelmi feladatokat az
Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ látja el társulási formában,
a megfelelő végzettséggel rendelkező 2 családgondozó közreműködésével.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Különböző intézmények fogadják krízishelyzetben lévő családokat, vagy a gyerekeket, mely
intézmények elsősorban Pécsett, vagy kihelyezett telephelyeken találhatóak. Ilyen pl:
családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, anyaotthon, stb.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen az EU szabványnak megfelelő játszótér és sportpálya található. A Művelődési
Ház egész évben nyitva áll az érdeklődők számára, folyamatos kulturális programokkal
színesítve. Az iskolák és a kistérség által szervezett programokon való részvételhez a
falugondnoki szolgálat szállítja az érdeklődőket. Az önkormányzat a megszervezett nyári
táborok lebonyolításában aktívan részt vesz. Biztosítja az utaztatás feltételeit.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Ingyenes tankönyvben részesül az összes rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermek, továbbá, az iskolák által ismert egyéb kedvezményezettek.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nincs tudomásunk ilyen fajta megkülönböztetésről.
j) pozitív diszkrimináció
ellátórendszerek keretein belül
Nincs ilyen adat.

(hátránykompenzáló

juttatások,

szolgáltatások)

az

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint
fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Szemely Község Önkormányzata Intézményfenntartói Társulás tagjaként látja el a közoktatási
feladatait. Az iskolaköteles tanulók nagy része a szabad iskolaválasztás lehetőségével. Az
óvodai ellátás a törvényi követelménynek megfelelően minden család számára biztosított. A
bölcsődei szolgáltatást Kozármisleny adja, a családok saját igénye szerint.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt)
(TS 1701)

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

n.a

n.a

#ÉRTÉK!

n.a

#ÉRTÉK!

2012/2013

n.a

n.a

#ÉRTÉK!

n.a

#ÉRTÉK!

2013/2014

n.a

n.a

#ÉRTÉK!

n.a

#ÉRTÉK!

2014/2015

n.a

n.a

#ÉRTÉK!

n.a

#ÉRTÉK!

2015/2016

n.a

n.a

#ÉRTÉK!

n.a

#ÉRTÉK!

2016/2017

n.a

n.a

#ÉRTÉK!

n.a

#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A körzeti iskola nem szolgáltatott adatot.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
Ezek a gyermekeknek az ellátása első körben a körzeti iskolában történik, speciális
ellátásukról további információnk nincs, erre vonatkozóan nem érkezett adatszolgáltatás.
4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása
az
az
intézménybe
intézménybe
beíratott,
beíratott,
20%-ot
20%-ot
fejlesztő
fejlesztő
meghaladóan
meghaladóan
beíratott
foglalkozásban
beíratott
foglalkozásban
hiányzott
hiányzott
halmozottan
részesülő
hátrányos
részesülő
halmozottan
hátrányos
hátrányos
halmozottan
helyzetű
hátrányos
hátrányos
helyzetű
helyzetű
hátrányos
gyermekek
helyzetű
helyzetű
gyermekek
gyermekek
helyzetű
létszáma
gyermekek
gyermekek
száma (az
létszáma
gyermekek
száma
száma (az
adott évből
száma
adott évből
eltelt
eltelt
időszakra
időszakra
vetítetten)
vetítetten)

Székhely

Csoport 1

5

0

0

0

0

0
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

db

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

n.a

n.a

Hány településről járnak be a gyermekek

n.a

n.a

Óvodai férőhelyek száma

n.a

n.a

Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)

n.a

n.a

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

n.a

n.a

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

n.a

n.a

Fő

Hiányzó létszám

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

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

Az óvoda telephelyeinek száma

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem tudunk ilyen jellegű megkülönböztetésről.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás
hatékonyságában mutatkozó eltérések
Nem tudunk különbséget felmutatni a körzeti és a nem körzeti iskolában végzettek között,
kizárólag helyi specialitások vannak a különböző oktatási intézményekben.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincs.

38

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Továbbtanulás hiánya
Jövőkép hiánya

Szakmához segítés
helyi programokon keresztül szakmák
megismerése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek szerinti összetételt Szemely vonatkozásában a társadalom egészében tudtuk
vizsgálni. Nagy átlagban a nők magasabb arányban vannak jelen, míg a férfiak, de a
különbség összességében elhanyagolható mértékű. Gyermekkorban és a 18 év alatti lakosság
esetében a nemek összetételére a rendelkezésre álló adatok alapján a nők magasabb aránya a
jellemző. Jelentős eltérés a 15-17 éves korosztályban található, ahol a nők száma jóval
magasabb, mint a férfiaké. A 65 év felettieknél a nők száma majdnem duplája, mint a férfiaké.
A nők részéről a társadalom egészében várható magasabb átlagéletkor miatt azonban az
idősebb korosztályokban arányuk felülreprezentált. Az arányok közelítenek az országos és a
megyei átlagokhoz.
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

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

Férfiak

Nők

234

248

28
5
157
19
25

37
7
147
14
43

Összesen
(TS 0301)
482
482
65
12
304
33
68

Férfiak

Nők

48,55%

51,45%

5,81%
1,04%
32,57%
3,94%
5,19%

7,68%
1,45%
30,50%
2,90%
8,92%

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők általában
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel
rendelkező népesség arányában felülreprezentáltak. A községben a nők foglalkoztatásával
kapcsolatban az önkormányzat által működtetett intézmény vonatkozásában vannak
mutatóink. A Közös Hivatalban 7 nőt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá a falugondnok
és a részmunkaidős adminisztratív munkaerő szintén nő. A közfoglalkoztatottak 70%-a nő.
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Egyéb intézményt az önkormányzat nem tart fenn, ezért nincsenek ezzel a témakörrel
kapcsolatos konkrét információk.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
167
176
2013
166
176
2014
169
179
2015
169
178
2016
168
181
2017
a.n
n.a
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

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

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

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
16
12
10
10
10
8

Nők
(TS 0802)
18
16
6
6
6
8

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településünkön helyi képzésre nem volt lehetőség. Jelenleg a START unkaprogram
keretében a Munkaügyi Központ által szervezett oktatáson vesznek részt mezőgazdasági
szakismeretek és savanyítás témakörben.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Kizárólag az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretén belül tud munkát biztosítani az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők részére. A település vonzáskörzetéhez tartozó
városok nem befogadóak az alacsonyan képzett nők foglalkoztatására.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nincs az önkormányzatnak információja.

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 községben nem működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását
biztosítja, ezen feladatát a település Egerágon és Kozármislenyben látja el az ott működő
óvodán keresztül. A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek
kialakítását, a nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való
megfelelést segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és
pszichés körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás,
valamint a termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a
magzat születés előtti gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben
dolgozó védőnő segíti ezt a fajta a gondozást. Az adatokat az alábbi tábla ismerteti:
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Településünk az Egerági védőnői körzethez tartozik. A védőnő szolgálatait öt településen látja
el. A szaktanácsadás heti egy alkalommal Egerág székhellyel történik.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

n.a

2013
n.a
2014
n.a
2015
n.a
2016
n.a
2017
n.a
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

n.a

#ÉRTÉK!

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem tud az önkormányzat a vizsgált két év
egyikében sem. Nagyon nehéz sok esetben feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család,
akár párkapcsolat esetében. Épp a nők azok, akik a lehető legtovább próbálnak úgy tenni,
mintha mi sem történne, ezzel nehezítve a probléma megoldását.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon,
családok átmeneti otthona)
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt élők a Pécsi Többcélú
Kistérségi Társulás illetve a SZOCEG Kht. által felajánlott intézményeket vehetik igénybe.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A település
közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és
felszámolásukra irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a
településen nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így
annak felszámolására sem jött létre kezdeményezés.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

gazdasági kiszolgáltatottság

Szociális lehetőségek feltárása, ingyenes
gyermekétkeztetés

munkába való visszatérés nehézsége

megfelelő szolgáltatás biztosítása

kisgyermekes anyukák elszigetelődése

Baba-mama klub

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez
hasonlóan kétszer több a nő, mint a férfi. Az egyedülálló idős női népesség megélhetése
problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi
szolgáltatásokra.
A nyugellátásban részesülők száma átlagos, több mint 90%-a saját jogú ellátást kap. Az
öregségi nyugdíjban részesülők között a nők, a rokkantsági nyugdíjasok között pedig a férfiak
vannak nagyobb számban. A településen nincs lehetőség az idősek napközbeni ellátására, ezt
a feladatát a település a SZOCEG Kht.-n keresztül látja el.

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2012
44
63
107
2013
44
67
111
2014
44
64
108
2015
40
64
104
2016
38
59
97
2017
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink.
b.) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a
településen.)
Nincs lehetőség a településen nyugdíjas foglalkoztatására.
c.) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs erre vonatkozó adatunk.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
34
28
16
16
17
16
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

2012
2013
2014
2015
2016
2017

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
4
4
2
3
2
2

Tartós
munkanélküliek
száma

%
11%
13%
11%
17%
9%
10%

Fő
0
0
0
0
0
0

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő

%
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

65 év feletti lakosság száma
Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 5101)
(TS 0328)

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

Fő
68
68
70
68
68
n.a

Fő
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

43

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

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

2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A településen falugondnoki szolgálat működik, melynek egyik fő feladata a lakosság
egészségügyi ellátásában való segítség, mely azt jelenti, hogy mind járó-beteg, mind
szakellátásra szállítja az érintetteket, köztük az időseket is.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idős korosztály talán a település legaktívabb korosztálya a település kulturális életében.
Igényli és elvárja az önkormányzat által szervezett kulturális rendezvényeket, színes
programokat, melyeknek előkészítésében és lebonyolításában aktívan részt vesz
Jelenleg működő közösségeink: Idősek Napközis Klubja, Szemely Holnap Egyesület,
Polgárőrség, könyvtárbusz szolgáltatást aktívan kihasználják.

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A nyilvános/települési
Muzeális
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
intézmények
Év
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
száma
(TS 3801)
(TS 3901)
(TS 4001)
2012
1
n.a
n.a
2013
1
n.a
n.a
2014
1
n.a
n.a
2015
1
n.a
n.a
2016
1
n.a
n.a
2017
1
n.a
n.a
Forrás: TEIR

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

c) idősek informatikai jártassága
A településen kiépítésre került vezetékes informatikai hálózat. A lakosság 80%-a vette
igénybe, melynek egy része az idős korosztályt is érinti.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó
programok a településen
Szűrővizsgálatok megszervezése; házi orvos által tartott életmódbeli tanácsadás szervezése;
egyéb, lakossági igényeknek megfelelő program szervezése, vallásgyakorlás biztosítása.

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

fejlesztési lehetőségek

rossz egészségügyi állapot
Elmagányosodás
Idős emberek biztonságának romlása

alapellátás színvonalának emelése
Idős Klub, kulturális programok
Idős emberek biztonságának támogatása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A településen testi fogyatékkal élő személyről nincs tudomásunk.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Nincs adat.

45

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Segítés a közlekedésben-falugondnok, a közösségbe való bevonás, elfogadásuk segítése.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma férfiak (TS 6201)

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

14
12
13
10
8
n.a

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
19
18
16
16
12
n.a

Önkormányzati adatgyűjtésből a szociális ellátások száma a táblázat szerint alakult a
benyújtott közgyógyellátási kérelmek alapján.

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
Év
száma
intézményben
intézményben
(TS 5001)
2012
n.a
n.a
n.a
2013
n.a
n.a
n.a
2014
n.a
n.a
n.a
2015
n.a
n.a
n.a
2016
n.a
n.a
n.a
2017
n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása,
kedvezményei
A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem
tekinti külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál.
Közülük feltehetően többen rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei segélyre, a
betegségük kezelését a közgyógyellátás keretében támogatják. Az ápolási díj is azon ellátások
közé tartozik, továbbá a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amire a
fogyatékos személyek is jogosultak lehetnek. Feltételezhetően vannak fogyatékos
személyekkel együtt élő családok, akik családsegítésre szorultak az elmúlt évben, vagy
gyermekeik számára gyermekvédelmi kedvezményt utal az önkormányzat, azonban iskolai
végzettségéről egyik fél sem nyilatkozott.
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A falugondnok segítségét gyakrabban veszik igénybe elsősorban a szállítás végett.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az
utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz
tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista
és súlyosan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex
akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni.
Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy
szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi
fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető
tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek
akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk,
amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési
célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői
szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A
fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben
elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem
egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek
való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége.
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere.
Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig
mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő
esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz
ráfordításával – utólag akadály mentesíteni.
A községben az egészségügyi ellátást biztosító központ magában foglalja a háziorvosi,
rendelőt, a gyógyszertárat és a védőnői szolgálatot. Az épület és a parkoló akadálymentesített,
ami a mozgáskorlátozott, illetve idős személyek számára az épület könnyebb megközelítését
lehetővé teszi. A szakellátások azonban elsősorban Pécsett vannak, az ide történő eljutás
feltételezhetően a fogyatékos személyek számára problémát jelent. Ebben segít a
falugondnok.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok akadálymentesítése az elmúlt években
megtörtént
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
Az ilyen jellegű rendezvényekre megoldott a szállítás és a megközelíthetőség.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Szemely önkormányzata egy intézményt tart fenn, a más településekkel közösen fenntartott
Közös Hivatalt, mely akadálymentesített környezetben várja az ügyfeleket.
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A településen található járdák kb. 80%-a alkalmas tolószékes közlekedésre, a játszótér,
köztemető mind megközelíthető és látogatható mozgássérültek számára is.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Egyedül a falugondnoki busz kialakítása teszi lehetővé, hogy a mozgássérülteket
biztonságosan szállítsa.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Miután nincs ilyen személy, ezért nincs pozitív diszkrimináció sem.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közlekedés
Otthoni közlekedés

Akadálymentesítés fejlesztése
Segítségnyújtás a megvalósításban

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A településen 2004-ben alakult meg a Szemely Holnap Egyesület. Az egyesület fő profilja
kulturális programok szervezése és támogatása, hagyományőrzés és népi szokások ápolása, a
helyi, már meglévő kulturális csoportok fölkarolása és segítése, és az induló
kezdeményezések együttműködő támogatás, a szűkebb és tágabb értelemben vett
környezetünk megismerése, értékeinek tudatos fölvállalása és megőrzése annak érdekében,
hogy környezettudatos közösségfejlesztést valósítson meg.
Az önkormányzat több civil szervezettel együttműködési megállapodást kötött, mint pl.
Misina Állatvédő Egyesület; NEFELA Jégeső elhárítási Egyesület; Kelet-Baranyai Vizi
társulat; és egyéb olyan szervezetek, amelyek hatékonyan részt vesznek a lakosság
életkörülményeinek és helyzetének javításában. Az önkormányzat és az egyház kiemelt
feladatának tekinti a lakosság számára történő vallásgyakorlást.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
A településen 1 nemzetiségi önkormányzat működik (horvát). A nemzetiségek a település
életében aktívan részt vesznek, elsősorban kulturális rendezvények tekintetében.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
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Az önkormányzat jelenleg a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja.
Fejlesztési célú együttműködésként partnerségi viszonyban áll a Mecsek vidéki Helyi
Közösséggel; Hatodmagával közösen tartja fenn a Közös Önkormányzati Hivatalát
(Pécsudvard, Áta, Birján, Lothárd, Szemely, Szőkéd).
d) a nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs lehetősége külön célcsoportok számára akár
foglalkoztatást, akár más jellegű fejlesztési tevékenységet biztosítani.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az Egyesület Alapítói számára fontos kulturális javakhoz való hozzáférés szélesítésén
keresztüli, a közösségi kohézió fejlesztése, a társadalmi befogadás erősítése. Egyik legfőbb
feladat a lehetőségek beszűkülésén, az életmódbeli, ismeretekbeli hiányosságokon alapuló
kulturális szegénység elleni küzdelem, a kulturális szocializáció eszközein alapuló társadalmi
felzárkóztatás minél szélesebbé tétele.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Az önkormányzat által megvalósított rendezvényekhez támogatást nyújtanak.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
Szemely Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását
megelőzően a konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont
szakmai és társadalmi partner számára biztosítja.
Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a
tervezett intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen,
Szemely Község Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg.
Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a
megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív
részvételével valósul meg.
A felelős feladata, hogy a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok
végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék azok megvalósulását.
A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon követését az
évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja.
A felülvizsgálatot a felelős végzi el, minden évben beszámol egy nyílt képviselő-testületi
ülésen a tervben foglaltak megvalósításáról. Az ülésre külön meghívót kapnak: a helyi civil
szervezetek, vállalkozók. A hozzászólók kiegészítésével elkészült éves beszámolót a testület
elfogadja, majd a helyben szokásos módon nyilvánosságra kerül.
A program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor, amikor az indikátor teljesítésének
bemutatásához adatfelvétel is történik.
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A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása
szükséges.
Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakításának érdekében Szemely Község Önkormányzata a helyben szokásos
módon közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot
elektronikus és nyomtatott kiadványaiban tájékoztatja, illetve évente nyílt testületi ülést
szervez.
A polgároknak lehetőségük van a tervvel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hozzászólni
és kérdezni.
1. A nyílt testületi ülésen az intézkedési terv kiegészítésére, módosítására sor kerülhet.
2. Az elfogadott végleges program a település hirdetőtábláján elérhető.
3. Az éves beszámoló előterjesztése szintén a település hirdetőtábláján történik az elfogadást
megelőző nyílt testületi ülés előtt egy héttel.
4. A hozzászólások, kiegészítések, vélemények figyelembe vétele, csatolása az
előterjesztéshez.
5. Az elfogadott beszámoló mindenki számára elérhető a település hirdetőtábláján.

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
Személyes konzultáció, véleménynyilvánítás, adatgyűjtés.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
HEP fórum, konzultáció.
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

Intézkedés
sorszáma

B

C

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

E
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

F

Az intézkedés
tartalma

G

Az intézkedés
felelőse

H

I

J

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

0. Település szintű probléma
Háziorvosi és házi Javuljon az
gyermekorvosi egészségügyi
1
rendelő rossz
alapellátás
állapotú
színvonala
Közösségi élet
fellendítése,
Közösségi tér
Rossz állapotú
2
kultúra,
fejlesztése
kultúrház
hagyományok
ápolása
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Csökkenjen a
Álláskeresők
munkanélküliek
1
Közmunkaprogram visszavezetése a
száma a
munka világába
településen
Javuljon a
csoportba
Egészségügyi
rossz egészségi
2
tartozóak
szűrőprogramok
állapot
egészségügyi
állapot
II. A gyermekek esélyegyenlősége
Megfelelő
Továbbtanulás
végzettséggel
1
Szakmához segítés
hiánya
nagyobb esély a
mutatkozik
foglalkoztatáshoz
Gyermekek
2
Legyél te is hős!
Jövőkép hiánya szakmához
segítése
Orvosi rendelő
felújítása

Pályázati
Településfejlesztés lehetőség
felkutatása

Polgármester

Pályázati
lehetőség és
Településfejlesztés
önkormányzati
önerő

Polgármester

2022.12.31.

Egészségügyi
alapellátás
színvonalának
emelkedése

pályázati forrás folyamatos

2021.12.31.

Kulturális
programok

Pályázat, önerő folyamatos

2024.12.31.

Foglalkoztatás
növekedése

Támogatás és
önkormányzati folyamatos
önerő

folyamatos

folyamatos

Szociális
koncepció

Közmunkaprogram Képviselőmegszervezése
testület

Szociális
koncepció

Helyi programokra
egészségügyi
Képviselőszűrővizsgálat
testület
biztosítása

2024.12.31.

humán
Javul a lakosság
erőforrás,
egészségügyi
pénzügyi
állapota, részvétel
finanszírozás
szűrővizsgálatokon
megteremtése

Szociális
koncepció

Okok feltárása

Képviselőtestület

2024.12.31.

Foglalkoztatás
növekedése

Szociális
koncepció

Helyi programok
keretén belül
bűnmegelőzési

Képviselőtestület

2024.12.31.

Foglalkoztatás
növekedése

humán

folyamatos

A

Intézkedés
sorszáma

B

C

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

E
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

F

Az intézkedés
tartalma

G

Az intézkedés
felelőse

H

I

J

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

programok, karrier
programok
szervezése
III. A nők esélyegyenlősége

1

A gyermeküket
egyedül nevelő
Vannak
álláskereső szülők
gyermeküket
gazdasági
egyedül nevelő
kiszolgáltatottságának álláskeresők
enyhítése

2

Mini Bölcsőde
létrehozása

a munkába
valóvisszatérés
nehézsége

Baba-Mama Klub

Kisgyermekes
anyukák
elszigetelődése

3

A gyermekek ne
szenvedjenek
hiányt az adott
helyzetben

A gyermeküket
nevelő nők
munkába való
visszatérésének
elősegítése
A kisgyermekes
anyáknak
lehetőség
biztosítása a
gyermekükkel
aktív
programokon
részvételre

Szociális
koncepció

A problémával
érintettek
beazonosítása.
Szociális ellátás
lehetőségeiről
tájékoztatás, a
Képviselőjogosultság
testület
megállapítása
esetén kérvény
beadása, a
gyermek ingyenes
étkeztetése az
intézményekben.

Normatív
támogatás

Ellátottak száma

2022.12.31.

Bölcsődébe járó Pályázat, humán
folyamatos
gyermekek száma erőforrás

Helyiség
biztosítása a klub
megtartására,
Civil szerveződés 2024.12.31.
segítség nyújtás a
szervezésben

Baba-mama klub
technikai,
foglalkozásokon
folyamatos
pénzügyi keret
való részvétel

Pályázati
Településfejlesztés lehetőség
felkutatása

Szociális
koncepció

Ellátások
összege

2024.12.31.

Képviselőtestület

IV. Az idősek esélyegyenlősége
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A

Intézkedés
sorszáma

B

C

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

E
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

F

Az intézkedés
tartalma

Csökkenjen az
idős emberek
elmagányosodása,
Falugondnoki
segítés nyújtása
szolgálat, Idősek
Idős emberek
Szociális
1
Ne légy egyedül!
az orvoshoz való
napja, klub
elmagányosodása
koncepció
eljutásban,
foglalkozások
gyógyszer
megszervezése
kiváltásban.
bevásárlásban.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Tudjanak
Önerő hiánya,
Közlekedésben közlekedni,
pályázati
1
Akadály mentesítés adódó
önállóan utazni a Településfejlesztés
lehetőségek
nehézségek
településen és
felkutatása
tovább

G

Az intézkedés
felelőse

H

I

J

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

Családgondozó,
2024.12.31.
Falugondnok

Csökken az
időskorúak
elszigetelődése

falugondnok,
családsegítő

folyamatos

Képviselőtestület

Meglévő
probléma
megoldása

Pályázati
lehetőségek

Bővítés,
karbantartás

2024.12.31.
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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 képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok vezetői,
önkormányzat, képviselője,
partnerek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

Monitoring és visszacsatolás
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.
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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 a falugyűlés
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 polgármester és
helyettese 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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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 képviselő-testületének 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.

57

