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Bevezetés

Az Egyenlő Banrásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozditásáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 32l/20ll. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2l20I2. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, ÚjkigyOs Város Önkormrányzata a 77l20l3. (VI.17.) szátmű
határozaával az Esélyegyenlőségi Programban ógzitette az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.

Az önkorményzat váülalta" hogy az elkésztilt és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumaitl, valamint az önkormányzat fewíartásában
lévő Íntézrnények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program
elkészítése során bevonja partrreri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a közrevelés állami
és nem állami intéarrényfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabilyi előírasoknak megfele\ően az Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálaüínak elvégzését írja le.

Célok

ÚjtigyOs település Önkormányzala azEsélyegyenlőségi Program elfogadasával érvényesíteni
kívránja:
- aZ egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biaosításrának követelményét, - a
közszolgáltaüísokhoz történő egyenlő hozzáfétés elvét, - a diszkriminációmentességet, - a
foglalkoztaás,- a szociális biztonság, - az egészségügy, - az o|<taás, - a lakhatás területén a
helyzetelemzés sorián feltárt problémak komplex kezelése érdekében sziikséges
intézkedéseket. A kömevelési intézményt - az ővoda kivételével - érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankeriilettel).

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozők helyzetének
j avítása szempontj ából.
További célunk meghatrározni a beavatko zásokhozkapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként hatéttozzltk meg annak az együttműködési rendszernek a felállíását, amely a
programalkoüís és végrehajtás során biáosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, ktigazitas támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

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



A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánrásmódróI és az esélyegyenlőség

előmozdíástíról szóló 2003. évi C)O(V. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján

végeztiik. A program elkészítésére vonatkoző részletszabrilyokat a törvény végrehajüísi

rendeletei,

. a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabélyairől és az
esélyegyenlőségi mentorokról" szóló 32Il20I1, (XlI.27.) Korm. rendelet,,2. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontj ai" fej ezete és

. a helyr esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairől szóló 2l20l2
(VI.5.) EMMI rendelet

alapjá.n alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
. a Magyarország helyi önkonrrányzatakőI szóló 201l. évi CL)C(XX. törvény

(továbbiakban: Mötv.)r a szociális igazgatásról és szociális elláüísokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)

. a foglalkoáatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásaról szőlő 199I. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.). aneíluetiségek jogairól szőlő2011. évi CL)O0X, törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)

. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
l a gyeímekek védelméről és a gyrámügyi ígazgaásról szóló 1997. évi )OO(I, törvény

(továbbiakban: Gylt.)
. anemzeti köznevelésről szőIő2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

A helyi esélyegyenlőségi p rogramok felülv wsgálatána k szükségessége

Az Ebktv. 3l. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt éwe szóló helyi esélyegyerrlőségi
programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében
,,(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
megJtatánozott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés
alapján sztikség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgrálni, illetve a
helyzetelemzést és azintézkedési tervet aztljhelyzetnek megfelelően kell módosítani."

Jogszabályi háttér bemutatása

1. A program készítését előíró jogszabályi környezetváltozásainak rövid bemutatása

A szociális területet lefedő Sz. és Gyvt. jelentős vá|tozásonment keresztiil.

A 2013. évi LXXV. törvény és a l97l2013.(VI.13.) Kormrá.rryrendelet módosítja a fenti
jogszabályokat.



A törvénymódosítás értelmében 2014.január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a

rendkívüli gyermekvédelmi ámogatas önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati

segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak

legkésőbb 2013. december 3l-éig kellett megalkotnia az önkormányzati segély

megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének

szabály air ől szóló rende l etét.

A hataskörök aszerint kerültek módosítasra, hogy a Mötv, 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi,
hogyaképviselő-testiilethataskOrétátruhánhatja.

Az önkormányzatí segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy fore
számított havi családi jövedelemhaüírt az önkormányzatrendeletében úgy kellett szabllyozli,
hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének I30%-
áunal (37.050.-Ft). (20|3. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-
FD. Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatar magasabb, család esetén 150%
(42.750.-Ft), illetve egyediilálló személy esetén 200 % (57.000.-F0 és gyermekét egyediil
nevelő személy esetén 175 % (49.875.-F0.

A korábban a közoktaásról szóló törvényből a hátrányos és halmozotlan hátrányos helyzet
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a
jegyző feladata.
Hátnínyos helyzetri az a rendszeres gyelmekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykoruvávált gyermek, aki esetében luírom körülményből (szülők alacsony iskolazottsága,
alacsony foglalkoztatottság4 illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább egy
fennáll.
Halmozottan tuítrányos helyzet megállapítasához pedig a fenti három körtilményből legalább
kettőnek kell fennállnia.
A hátrrányos, halmozottan hátrányos helyzet megá,llapítasa a gyermekek részére a köznevelés
tertiletén kedvezményeket, üímogatásokat, j ogosultságokat biztosít.

Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése hatáttozza meg a szociális níszorultság
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március l-től jelentős
mértékben átalakult.

Az áIlam és az önkormárryzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasáásra
kerültek.
A helyi önkormáryzatok felelóssége növekszik a helyi közösség szociális biaonságának
erősítésében, a szociális segélyek biáosítasában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március l-től a jérási hivatalok állapítjrák meg.
Ezek az elláüísok a következőek:
- aktív koruak ellátasa,
- időskorúakjaradéka"
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátas (alanyi és normatív formák),
- e gészsé gügyi szolgáltatásra való j o gosultság.

A haüískörváltozás tehát az aktív koruak e|láását érinti, a felsorolt többi elláást az
eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.



Egyéb tamogaás biaosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok

által nyujthatő tátmogaás neve egységesen települési tá.rnogaüás lett, amelynek jogosultsági

feltételeit,típusaitazönkormárryzatokhatároztákmeg.

2. Az eryes ellátásokat érintő változások

Az aktiv koruak ellátasának megállapítása 2015. március l-től a jrárási hivatal hatáskörébe
került. Ettő| az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a jérasi
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál,
amelyek azttovábbitják a jarási hivatalok részére.

A foglalkoztaást helyettesítő üímogatás szabályaiban nincs viá,ltozás azon kívül, hogy a
támogatást a jarasi hivatal állapítja meg. A támogatás havi összege - 20l4-hez hasonlóan -
22 800Ft.

Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-tő1 megszűnt. A korábban eíTe a
üímogatásra jogosult személyek más ellátásokra szereáetnek jogosultságot. Az ellátások
megállapíása a járási hivatal hatáskörébe tartozik,
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A lakásfenntartrási üímogatás sz-abáIyaí 2015. marcius l-jétől kikertiltek a szocialis
törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a üímogatiás ebben a formában nem állapítható meg
ak&elmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án
lehetett benyújtani.



Az önkormányzatoka települési üárnogatrás keretében biáosíthatrrak támogatast a lakhaáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

A méltányossági kőzgyőgyellátás szabályai 2015. március l-től kikerültek a szociális
törvényből, ettől az időponttól kezdődően bizosíása nem kötelező.
Az önkormárryzatok a települési támogatás keretében biáosíthatnak üímogatást a
gyógyszerkiadások viseléséhez.
Méltanyossági ápolási díj 2015. március l-jétől kikerült a szociális törvényből, települési
támogatás keretében lehet elláüást biztosítani.

Önkormányzati segély: Az önkormányzatokáltal biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől
egységesen települési tímogatás lett.
E üímogatás keretében az önkormányzatok az áltahlk üímogatandónak ítélt, rendeletiikben
szabáIyozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatast. Az önkorményzat kötelezettsége abban
áll, hogy a települési támogatásról rendeletet a]kosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás
keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegú támogatást nyújt,
telj es mértékben az önkormányzat mérlegelési j ogkörébe tartozik.
A települési önkormányzat képviselő-testiiletének a teleptilési üímogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósíüísának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályatről szóló
rendeletét legkésőbb 20l 5 . februtár 28-áng kellett megalkotnia.

Újkigyós Vtíros ÖnkorrnányzatínáIaza|ábbiüímogatások kérelmeáetők és adhatók:

- eseti települési támogatás:
- települési létfenntartrási ámogatás
- települési temetési trámogatás
- települési támogatás elemi krár elhadásáúloz

- rendszeres települési támogaüís:
- települési lakásfenntartási támogatás
- települési ápolási támogatás.

A szociális szolgáltaúásokat érintő módosítások

o Az intézményi tédtési dij szabá|yainak változása
o A támogatott lakhaüís szabályainak módosíüísa
o Belépésihozzájaruliás bevezetése a tartós bentlakíst nyujtó szociális intézrrényekben
o Az intézményi jogviszony megsziintetésére vonatkozó szabályok módosíttísa
o A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás

szabályainak módosítása
o családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatrás működésének racionalrizálrása
o Lakóotthoni átalakulas kötelezettségének haüílyon kívül helyezése
o Támogatott lakhatas célcsoportjainak változása
o Térítési díj visszamenőleges megállapíása kivételes esetben
o Jogorvoslati rend pontosítása
o A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainakmódosítása
o A 150 föskorlátravonatkozó szabályok
. Egyhéai kiegészítő támogatrás megtédtésére vonatkoző szabéúy pontosíása
. JelzáIoáog bejegyzés szabtílyarrak pontosíüása



Az Szt. -hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb válto zásai

o A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgá|tatők, intézmények ágazatí
azonosítójaról és országos nyilvárrtarhísáról szőlő 22612006. CXI. 20.) Korm. rendelet
módosíüísai

o A szociális, gyerme§óléti és gyermekvédelmi szolgálátők, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvantartásrá.ról és ellenőrzéséről

o A személyes gondoskodást nffitó szociális elláüísok tédtési díjáról szőlő 29ll993.
(II. 1 7.) Korm. rendelet módosításai

o A üímogató szolgáláás és a közösségi elláüások ftnanszírozásának rendjéről szóló
I9Il2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai

o Az egyhazi és nem állami fenntartasú szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami tímogaüásáról szóló 489/2013. (XII.
18.) Korm.

o A Nemzeti Rehabilitációs és szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányitása alá
tartoző rehabilitációs szakigazgaüási szervek feladat - és haüísköréről szőlő 9512012.
(V. 15.) Korm. rendelet módosításai

Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai

o A személyes gondoskodást nyujtó szociális elláüások igénybevételéről szőIő 9ll999.
(XI.24.) SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nffitó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésiik feltételeiíől szóló 112000. (I. 7.)
szc sM rendelet módosíásai

o A gondozasi sziikséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolrásának részletes szabályairól szóló 3612007. CÍ^II. 22.) SZMM
rendelet módosítása

Stratégiai környezet bemutatása

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás á11 Magyarország rendelkezésére. A
korábbi hét éves periódushoz képest - melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók
felzátrkőnatása volt - a most induló ciklusban az EIJ más célkitriaéseket vállalt. Ezeket 11

pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazitania saját fejlesztési
terveit, így mind a28 otszágegy irányba fejlődik majd tovább.

Magyarországakövetkező hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot hasznalhat fel.
Az összes forrás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a
foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd
munka}relyteremtésre, háromszor több a kutaüís-fejlesztésre és innovációr4 energiahaté-
konyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját hasz-
nálhatjuk fel. Ateljes pénzügyi keret legalább 15 szézalékátkömetlenül a kis- és középvállal-
kozrások megerősítésére fordítják majd, és a pa|yázati rendszerben is több váItozásra szátnit-
hatunk.





A2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása

-Strukturális alapok és vidékfejlesztés elkülönül
-Ta6állami szintű keretdokumentum
(Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, NSRK)

-15oP

-Gazdasá gfej l eszt és:. 24/"
-Foglalkoztatás mint szociális kérdés

-Kózponti inínyítás (NFÜ)
-Regionális dekoncentnáció (RFÜ)

-Komoly adminisztratív kötelezettségek,
-2010-től racional izácio, egyszerűsítések
-Pályízatok vissza nem térítendő támogatássa l

-kombinált mikro-hitel

.lntegnált tervezés:Közös Stratégiai Keret
(5 alap egységes keretben) uniós szinten
.Tagál lami szintű keretek ( Partnerségi Megá llapodás)

.9 OP, célzottabb tervezés uniós és hazai szinten (11

tematikus cél, EU 2020)

. gazdaságíejlesztés: 6O%

. Foglalkoztatás a gazdasági fejlesztés része

. központi koordinációval (ME) működő decentralizált
intézményrendszer ( l H-k a szakpolitikáért felelős
tárcáknál)
. valós térségi decentralizáció (megyei szinten)

. egyszerűbb eljárásrendek, központi koordinációval

.vissza nem térítendő támogatások mellett nagyobb
teret kapnak a pénzügyi eszközök
.A pénzügyi eszközök teszik ki a teljes összeg 10%-át
. közszféra ne pályázzon: szakmailag kijelölt
fejlesztések, ismert programozható forráskeretek
. nyílt pályázatok mellett optimalizált projekt-
kiválasztási eljárások

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

Terület és Településfejlesztési OP (TOP)

lntelligens Közlekedésfejlesztési OP (l KOP)

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

Koordinációs OP (KOP)

,,Vidékfejlesztés, halászat" OP

2014-2020 időszak Operatív programok:

10



A települési adatokban történt változások

1. számú táblázat -

szama

}o Változás

2oo7 5537
2008 5436 98%
2009 5376 99%
2010 5284 98%
201,t 5235 99%
20L2 541,6 7o3%
20L3 5275 96%
20L4 5150 99%
2015 5091 99%

LakónéPességre vonatkozó adatok alapján megállapítható, hogy a lakosság száma
folYamatosan - 2012. kivételével - csökkenő tendenciát mutat. A csökkenés a munkahelv
hiányának, a munkahety hianya miatti az elviándorlásnak tudható be.

2. számú táblázat - Állandó népesség
bontásban

fő %

nők férfiak osszesen nők férfiak
2766 2549 5315 52% 48%

0-2 évesek

0-14 éves 322 347 659 48% 52%
15-17 éves 81 109 190 43% 57%
18-59 éves ].514 1-538 3052 50% 50%
60-64 éves zo9 773 382 55% 45%
65 év feletti 640 382 Lo22 63% 37%

A táblázat 2015- januar l-i adatokat tarlalmazza, Szembehínő, hogy a 65 év feletti
korosztálYnál a nők aránya sokkal magasabb a férfiak aúnyávalösszehasonlítva.
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3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú á|landó
lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

2ooI Lo52 772 L36,3%

2008 Lo47 752 t39,2%

2009 1057 70I Lso,8%

2010 Lo29 703 L46,4%

2oL7 70L7 680 I49,6%

20L2 1004 688 I45,9%

2073 1022 559 L52,8%

2014 1023 669 L52,9%

Atáb|ázat egyértelműen azt mutatja, hogy a település elöregedőnek definiálható. Amíg a 65

feletti lakosok száma 200I - 2014 közölt ,,csak" 29 fővel csökkent, addig a 0 - 14 éves
korosztály estében a csökkenés mértéke 103 fo.

4. számú táblázat - Belföldi vándor!ások

állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 130 1,44 -t4
2009 707 L47 -34

20Lo 92 95 -3

201,1, 64 92 -28

2012 111 704 7

2013 110 91 19

2074 Io7 106 1

2012. évtől az elvándorlás megállt a településen. Ezek az adatok a lakcímváltozásokat
tiikrözik, a lakóhelyet elhagyó - pl. külfiildi munkavállalás - de lakcímiiket itt megíartó
személyek nem szerepelnek benne.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések
száma

ha!álozások száma
természetes

szaporodás (fő)

2008 42 91 -49

2009 36 65 -29

2010 30 81 -51

20LL 37 82 -45

2oL2 44 92 _48

20L3 37 83 -46

2oL4 33 94 -61
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A táblazat adaái szerint a 2014. évben a halálozások szétma majdnem háromszorosa az élve
születések számának.

6. számú táblázat - koztatásban részfu evők száma

ev
Közfog!alkoztatásban

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevő

romák/cigányok
száma

Közfoglalkoztatásban
részwevők romák

aránya az aktív korú
roma/cigány

lakossághoz képest

20Lo 160 0.042o/o 2 o.0t25%
207I 99 0.026%o L 0.0006%
2072 115 o.o3o% 4 o.oo]io%
2013 189 0.050% 5 o.oo13%

2074 316 0.086% 7I o.oo29%

A közfoglalkoztatásban résztvevők szétma a felülvizsgálatiidőszakban nőtt. Az önkorményzat
igyekszik az egyszerii szállítási és szolgáltatási, valamint az egyszerű mezőgazdasági
foglalkozásru a foglalkoztatási osztály által nyilvántartott munkanélkülieket, álláskeresőket
foglalkoztatni. Az utóbbi időben megnőtt a cígény lakosság foglalkoáatás4 mivel
pály áuathoz kapc s o lódó an vál l altunk roma fo g lalkoáaást i s.

Az elmúlt két évben csökkent a nyilvántartott álláskeresók száma. A2012. évben és 2013.

évben a nők nagyobb arányban voltak nyilvantartott álláskeresők, mint a féríiak, ez a 2014.
évben megváltozott. A csökkenés magyarávftatő az elvándorlassal, valamint azzal, hogy azok
a munkanélküliek, akik nem tudták megszeíezni a foglalkoúatást helyettesítő támogatás
megszerzéséhez sztikséges 30 napos biáosítási időt, azok a rendszerből kikerültek. További

. számú tábIázat - álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

ev

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő fém osszesen no férfi osszesen

fő fő fő íő % íő % fő %

2008 1888 t929 3817 t4o 7,4Yo 15]. 7,8%o 29I 7,6To

2009 1881 1535 3416 I92 Lo,2% 2L8 14,2Yo 4Lo 12,o%

20Lo 1875 1923 3798 166 8,gVo 173 9,Wo 339 8,9%o

2077 1854 191-0 3764 L75 9,4Yo I87 9,8/o 362 9,6%

2012 1865 1905 3770 190 L0,2% 189 9,gYo 379 LO,LYo

2oL3 1841 1888 3729 L7I 9,3% I24 6,6%o 295 7,9%o

2074 1811 7879 3690 108 6,0o/o 124 6,6% 232 6,3Yo

13



oka lehet a csökkenésnek, hogy az örlrrorményzat közfogla\koztatÁs keretében alkalmaz
újkígyósi lakosokat,

Ire§i esélyegyenlőségi prog ram felü lvizs g álata

MELYS ZEcBNyspaBEN ELŐK p s norraÁr E SÉLYEGYENLŐ SEGE
l. \Z.INTEZKEDBsI rEnv

A 7. számű táblázat adatai szerint a városban nyilvántartott álláskeresők száma csökkent az
elmÚlt években a képzéseknek, közfoglalkoztatásban való részvételnek köszönhetően. Az
eredményeket mérő dokumenfumokat az l. száműmelléklet tartalmazza.

Az intézkedés cím e, megnevezése Romák és mélyszegénységben élők mrrnkaerő-piaci
helyzetének javítása

A helyzetelemzés következtetéseiben
íeltárt es élyeryenlősé gi probléma
megnevezése

Tanós munkanélkiiliek aránya magas

Azintézkedéssel elérni kívánt cél Tartós munkanélktiliek számarrak csökkentése

Azintézkedés tartalma Képzé sek, közfo gl alk oztaás

Lz intézked és m e gvaló s ítás án ak
határideje

2013. december 31.

llz intézked és e red m ényes ségét

mérő dokumentumok
Képzési kérelem, a résztvevők listája" jelenléti ív

Lejárt/nem lejárt határidő Lejétrt haüáridő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban
lévőlbeíejezeltlteruezett)

Befejezett

Eredmény Munkanélktiliek száma csökkent

Módosítás

14



Az intézkedés cím e, megnevezése Romák és mélyszegénységben élők felnőttképzésben
való részvétele

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyeryenlőségi probléma
megnevezése

Átahnosiskolaivégzettséggelrendelkezőkaránya
magas

Azintézkedéssel elérni kívánt cél Munkanélkiiliek szá.mrá.nak csökkenése

Azintézkedés tartalma Képzéseken való részvétel

Lz intézkedés me gvalósításának
határideje

2015. május 31

Az intézkedés e redm ényes s é gét

mérő dokumentumok

Képzési kérelem, résztvevők lisüíja, jelenléti ív

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt határidő

Az IT j elenlegi állapota

(folyamatban
lévőlbeíejezettlteruezett)

Befejezett

Eredmény csölrt<ent a munkanélkiiliek száma

Módosítás

vmrYszpcpNyspcB EN EL ÓK ps nouÁr ] SELYEGYENLŐ spcn,
2. SZ.INTEZKEDBsI rpnv

A képzésen való részvétellel a munkanélküliek szátmátra nőti az esély munkalrelyen történő
elhelyezkedésre. A2014-2015. évben összesen 60 fő képzésére került sor házi betegápolás, az

önkormányzatrál felmertilő segédmunkás feladatok ellátása, település-karbantartó szakokon.
Az eredményeket mérő dokumentumokat az 2. szátmí melléklet tartalmazza.

15



GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE
l. SZ.INTEZKEDEsI rpRv

A gyermekvédelmi ámogatások megállapítása 2012. évtől folyamatosan csökkent, 2012.
évben 303 fő, 2013. évben 294 fő,20I4. évben már csak 269 fő részesült üímogatásban.
A településen közfoglalkoztaásban részesülők számát a 6. számí táblazat mutatja be, mely
szerint megrállapítható, hogy évről-éwe emelkedett a közfoglalkoáatottak száma, emiatt a
családok anyagi helyzetében j avulás tapasáalható.
Az eredményeket mérő dokumentumokat az 3. szémílmelléklet tartalmazza.

Az intézkedés címeo megnevezése Családok anyagi helyzetének j avítása

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyeryenlőségi probléma
megnevezése

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
(GWK) részesítettek száma nő

Azintézkedéssel elérni kívánt cél Jövedelemhez való jutás után a rászorultság
megszűnik

Azintézkedés tartalma Közfoglalkoztaás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014. február 15.

Az lntézkedés e redm ényes s égét
mérő dokumentumok

Feljegyzés

Lejártlnem lejárt határidő Lejátrt hatráridő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban
lévő/b efej e zett l teru ezett)

Befejezett

Eredmény csökkent a Gyvk-ban részesül ők szátma

Módosítás
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Az intézkedés címe, megnevezése Bölcsőde bővítése

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyeryenlőségi probléma
megnevezése

Bölcsődei férőhelyek szítma alacsony a bölcsődébe
beírtak szémtéútoz vi szonyítva

Az intézkedéssel elérni kívánt cél Bölcsődei férőhely növelése

Azlntézkedés tartalma Férőhely biáosítása bővítéssel, vagy új kialakítással

Aa lntézkedés megvalósításának
határideje

2015. december 3 l

Az intézkedés ered m ényess é gét
mérő dokumenfumok

Működési engedély, alapítő okirat

Lej ártlnem lejárt határidő Nem lejrárt haüáridő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban
lévő/befej ez ett l tew ezett)

Befejezett

Eredmény A ferőhelybővítés megtörtént.

Módosítás

GYERMEKEK ESÉLYEGYENLÓS EGE
2. SZ.INTEZKEDEsI rpRv

A felmérések szerint igény mutatkozott a 10 ftis bölcsődei férőhely bővítésére. Pályáu:ati
forrrás igénybevételével lehetőség volt új bölcsőde és óvoda építésére, ezért a bölcsődei
ferőhelyek száma24 főre emelkedett. Az eredményeket mérő dokumentumokat az 4. számtű
melléklet taf talmazza.
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NÓK ESELYEGYENLŐSÉGE
nIrEzKElBsr rpnv

Az intézkedés cím e, me gnevezése A nők védelme családon belül

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyeryenlőségi probléma
megnevezése

családon belüli erőszakon

Az tntézkedéssel elérni kívánt cél Szemléletformálás, információ nyújtás

Azintézkedés tartalma Információ s nap, klubfo glalkozás

Az intézkedés m egvalósításának
határideje

2016. december 31.

Az intézkedés eredményessé gét
mérő dokumentumok

Lej ártlnem lej árt határidő Nem lejárt haííridő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban
lév ő |b efej ezett l teru ezett)

Tervezptt

Eredmény

Módosítás
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AZ IDŐSEK ESÉLYEGYENLÓSÉGE
l. Sz. nIrEzKEpÉsI rpnv

Az intézkedés cím e, me gnevezése Idősek fo glalkoztatásának támogatása

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Foglalkoztatíst támogató programok száma alacsony

Azintézkedéssel elérni kívánt cél Foglalkoztatás növelése

Azintézkedés tartalma Munkaerő-piaci programokhoz való csatlakozás

Lz intézkedés megvalósítás ának
határideje

2014. december 31.

Av intézkedés ered ményes s é gét
mérő dokumenfumok

Lej ártlnem lej árt határidő Lejátrt határidő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban
lévő/b efej ez ett l teru ezett)

Tervezett

Eredmény

Módosítás Haüáridő módosítás sztikséges a cél elérése
érdekében. Módosított hatráridő: 20 1 6.december 3 1 .
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M IDŐSEK ESELYEGYENLÓSÉGE
2. SZ. rurpzrEopst rpRv

Az intézkedés címe, m e gnevezés e Idő skoruak az informatikában

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyeryenlőségi probléma
megnevezése

Informatikai j ártasság alacsony szintű

Azintézkedéssel elérni kívánt cél lnformatikai j ártasság növelése

Lzintézkedés tartalma Képzések

Az intézkedés megvaló sításának
határideje

2015. május 31

lv tntézkedé s eredm ény es s é gét
mérő dokumentumok

Lej ártlnem lej árt határidő Lejfut hatráridő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban
lévőlbef ejezettltervezett)

Tervezett

Eredmény

Módosítás Határidő módosítás sziikséges atervezett cél elérése
érdekében. Módosított határidő: 20 1 7.december 3 1 .

20



Az intézkedés címe, megnevezése Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés

A helyzetelemzés következtetéseiben
felú;árt esélyeryenlőségi probléma
megnevezése

A sztikségleteknek megfelelő akadálymentesítés nem
kielégítő az intézményben, nincs vakv ezető sáv,
tapintható tábla

Lzintézkedéssel elérni kívánt cél Esélyegyenlőség biztosítása

Azintézkedés tartalma Vakvezető sáv, tapintható informác iős tábla az
Ezüstág Idősek Otthonában

Az iltézkedés m e g-való sításá nak
határideje

2017. december 31.

Az iltézkedés eredményességét
mérő dokumenfumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejrárt hatráridő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban
lévőIbeíeiezettlteruezett)

Tervezett

Eredmény

Módosítás

A FocYArprrar BrÓr ESELYEGYENLÓSEGE
INTEZKEDEsI rpRv

Osszegzés

Az elmúlt két évben a település nagy hangsúll fektetett a munkanélküliek képzésére,2013-
2014. évben összesen 40 fő képzése történt meg, motorosflirész-kezelő, kisgépkezelő,
konyhai kisegítő, mezőgazdasági munkás szakon. 2014-2015. évben összesen 60 fő képzésére
került sor hazi betegápolás, az önkorményzatnril felmeriilő segédmunkás feladatok ellátása,
település-karbantartó szakokon.

A vizsgált időszakban megállapítható, hogy a városban jelentősen nőtt a közfoglalkoztaásbarl
résztvevők szétIna, ennek haüísara, a családok anyagi helyzete javult. A kisgyermekes szülők
munkába történő visszatérése a bölcsődei férőhelybővítéssel nőtt.

27



Az esélyegyenlőségi programban szereplő, az elmúlt két évsorárr |ejérthatírtdejű intézkedési
tervek közül a romák és mélyszegénységben élők, a gyermekek esélyegyenlőségét segítő
pro gramokat sikerült telj esíteni.

Az idősek esélyegyenlőségi programjainak végrehajtását sajnálatos módon az elmúlt
időszakban nem tudtuk teljesíteni, mivel saját fonás erre a célra nem állt rendelkezésre és
palyazati kiírás sem jelent meg a programok végrehajüísáútoz. A tervezett cél elérése
érdekében mindkét esetben hataridő módosítás történt.

Az esélyegyenlőségi programban két intézkedési tervnek a hatíndeje még nem járt le,
terv ezzijk a feladatok vé grehaj tását.

Újkígyós, 2015.június 4.

€.--._r^rd-' 9 "{-
szebellédi zoltán

polgármester
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