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A Helyi es6lyegyenl6s6gi Programban haszn6lt fogalmak
Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program (rtividen HEP)

A hdtriinyos helyzet0 tiirsadalmi csoportok 6letk6riilm6nyeinek javit5sit szolgii16 helyi es6lyegyent6s6gi
program elk6szit6s6t az egyenl6 biiniism6dr6l 6s az es6lyegyenl5s6g el6mozditiis6r6l sz6l6 2003. 6vi CXXV.
ttirv6ny (toviibbiakban: Ebktv.) 31. g-a irja el6 a telepi.il6si tinkormdnyzatok sz6mdra.

A

HEP helyzetelemz6sb6l 6s int6zked6si tervb6l iill, amelyet a teleptil6si dnkorm6nyzat dt6vente, 6t 6v
id6tartamra fogad el. Elk6szit6s6nek szempontjait, az es6lyegyenl6s6gi teriileteket 6s a HEP c6lcsoportjait a
helyi es6lyegyenl6s68i programok elk6szit6s6nek szabdlyair6l 6s az es6lyegyenl6s6gi mentorokr6l sz6l6
32f/21lt. (Xll. 27.) Korm. rendelet (toviibbiakban:321/2OL!. (X . 27.) Korm. rend.) tartalmazza.
4 helyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 2l2OL2. (Vl. 5.) EMM| rendelet
(toviibbiakban: 2/2072. (v1.5.) EMMI rendelet) 1. 6s 2. szdmu mell6klete rtigziti azokat a statisztikai
mutat6kat, adatokat 6s tartalmi elemeket, amelyek HEP elk6szit6s6nek alapjiit k6pezik.

Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program lnt6zked6si Terve (riividen HEP tT)
A HEP lT a helyzetelemz6s sor6n feltSrt probl6miik komplex kezel6se 6rdek6ben szUks6ges int6zked6seket
tartalmazza az Ebktv. 31. S-iinak (2) bekezd6se szerint. Az int6zked6seket a 32f/2OtL. (x . 27.) Korm. rend.
5. 5-iiban foglalt c6lok figyelembe v6tel6vel kell meghatdrozni. A HEP lT-t a 2/2072. (Vt. 5.) EMM| rendelet
3. sz;lm0 mel16klet6ben taliilhat6 forma szerint kell elk6sziteni.
Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program6rt felel6s F6rum (rtividen HEP F6rum)

A HEP-t a telepi]l6si tinkormSnyzati koztisztvisel6k vagy kdzalkalmazottak k6szltik el az Ebkw.31. S (5)
bekezd6s6nek el6irdsa alapjdn, elfogad5sa sordn figyelembe kell venni a telepiil6si nemzetis6gi
tinkormdnyzatok v6lem6ny6t. A programalkotiis sordn ttirekedni kell a telepul6sl tinkorm6nyzat egy6b
fejleszt6si terveinek, koncepci6ival tairt6n6 tisszhangra.
Mindezekre 6s a 2l2OL2. (Vl. 5.) EMMI rendelet 2. szdm0 mell6klet6nek 9. pontjiira figyelemmel javasolt,
hogy a HEP elk6szit6se sz6leskdrfi szakmai egyeztet6s mellett ttrrt6nj6k, bevonva a hdtrdnyos helyzetu
t6rsadalmi csoportok sz6mdra elldt6st, szolgiltatdst ny0jt6 ainkormiinyzati, nemzetis6gi Onkorm6nyzati,
iillami 6s civil szervezetek k6pvisel6it, a szociSlis igazgatdsr6l 6s a szocidlis elliitiisokr6l sz6l6 1993.6vi tlt.
torv6ny 58/8. 5-a iiltal a 20o0 f6 feletti telepiil6sek eset6ben el6irt szociiilpolitikai kerekasztal k6pvisel6it.
A Helyi Es6lyegyenl6s6ti Program c6lcsoportjai

A 32L/2OIL. (xll. 27.) Korm. rendelet 1. 5 (2) bekezd6sdnek el6ir6sa 6rtelm6ben a HEP c6lcsoportjai
hiitriinyos helyzetii tirsadalmi csoportok, kiilrindsen a
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m6lyszeg6nys6gben6l6k,
romiik,
gyermekek,
n6k,
id6sek 6s

fogyat6kkal 616k.

Az

es6lyegyenl6s6g javitiisa, az egyenl6 bdnAsm6d 6rv6nyesit6se szempontiiib6l relev6ns,
at6rsadalomkiiliinbtiz6 csoportjainak egyiitt6l6s6re vonatkoz6 strat6gi5kr
1

Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus

-

inkluziv oktatdsi rendszer. lnlsmeretek a Romol6gia Alapkipz6si Szakhoz. PTE P6cs

J

AsszimilSciri: A kisebbs6g beolvad a ttibbs6gbe: onk6ntesen vagy klvtilrSl va16 nyom5s hat6sSra iiry6ve
annak kultu16lis sajiitossiigait 6s elhagwa a sajdtj6t.
MarginalizSciri: Valamely t6rsadalmi csoport 0nhib.ijiin kiviil a tiirsadalom perem6re kerijl.
SzegregSci6: A t6rsadalom valamely szegmens6ben megval6sul6 er6szakos 6s/vagy int6zm6nyi-strukturSlis,
nyilt 6s^agy rejtett elkiildnit6s.
SzeparSci6: A t6rsadalmi kirekeszt6ssel 6s/vagy a tirsadalmi asszimilSci6val szembeni v6dekez6sk6nt
megval6su16 6nk6ntes elkiildniil6s (pl. nemzetis6gi int6zm6nyek).
lntegrici6: A tArsadalom kiildnb0z6 csoportjainak ktiztis t6rben megva16sul6 sikeres egyiitt6l6se, illetve az
egyiitt6l6s felt6teleinek megteremt6se. Az integriici6 egyik vdltozata a,,rideg integrdci6", mely f6kusziiban
a csoportheterogenitds l6trehozdsa iill, 6s amely nem tesz tartalmi beavatkozdst a heterogdn csoportban

tort6n6 sikeres fejleszt6sre.
lnklfzi6: Alap6rtelmez6se a befogadiis, azaz az exkhizi6 (kirekeszt6s) ellent6tes irdnyi folyamata. Azon a
tdrsadalmi felismer6sen alapul, hogy k0ltinbtiz6 6letm6dok 6s identit6sok l6tezhetnek egy id6ben 6s egy
helyen, 6s hogy a ktiztittuk l6trejriv6 kommunik6ci6 gazdagitja mindegyik rdsztvev6t. Az inkluziv
tdrsadalom, mint szeml6let ktivet6i a ktilcs6ntis befogadiist tartj:ik szem el6tt minden teriileten.
lnkluziv (befogad6) nevel6s: Az integriil6 nevel6si t6rben a gyerekek/tanul6k befogad6 nevel6se akkor tud
megval6sulni, ha a gyerekek/tanul6k tdrsadalmi 6s kultur5lis hiitter6b6l, valamint egy6ni adottsiigaib6l
ad6d6 ktiltinbs6geire az int6zm6ny komplexitiis:iban k6pes reflektiilni. Vagyis inkluziv az az oktatdstnevel6st megval6sit6 int6zm6ny, mely a gyerek/tanu16 csak rd jellemz6 sajdtossiigait maximdlisan
figyelembe v6ve, azokb6l kiindulva, azokra 6rt6kk6nt 6pitve alakit ki befogad6 ktirnyezetet.
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Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program (HEp)

Bevezet6s

6sszhangban az Egyen16 B:in;1sm6 dr6l 6s az Es6lyegyenl6s6g El6mozditiisir6l sz6l6 2003. 6vi CXXV. ttirv6ny,
a helyi es6lyegyenl6s6gi program ok elk6szit6s6nek szabdlyair6l 6s az es6lyegyenl6s6gi mentorokr6l sz6l6
32L/2o17. (xll. 27.) Korm. rendelet 6s ahelyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6s6nek r6sztetes szab6lyai16t
sz6l6 2/2072. (Vl' 5.) EMMI rendelet rendelkez6seivel, Kunbaracs Onkormdnyzata Es6lyegyenl6s6gi
Programban rOgziti az es6lyegyenl6s6g 6rdek6ben sziiks6ges feladatokat.

Az onkormdnyzat viillaua, hogy az elk6szi.ilt 6s elfogadott Es6lyegyenl6s6gi programmal Osszehangolja a
telepi..il6s mdsdokumentumait2, valamint
onkorm6nyzat fenntartdsdban l6v6 int6zm6nyek
mf ktidtet6s6t.Viillalja toviibbii, hogy az Es6lyegyenl6s6gi Program elk6szit6se sordn bevonja partneri
kapcsolatrendszer6t, ki.ildn6s tekintettel a ktiznevel6s dllami 6s nem Sllami int6zm6nyfenntart6ira.
Jelen helyzetelemz6s az Es6lyegyenl6s6gi program me galapozdsiit szolgiilja.

az

A telepii16s bemutatdsa

Baracs ttirt6nete a xlll. szdzadban kezd6dik. A tatirjdrds utiin itt a teljesen elhagyott homok-buckiis vid6ken
telepedtek meg a lV. B6la kiriily 6ltal Bulgdrorszigb6l visszahivott kunok. Egyes ttirt6netir6k szerint 6ppen
egY gazdag, el6ke16 kun nemzets6gf6r6l, a116l a Baracs (Boroch) vit6zr6l kapta a nev6t a teleptil6s, aki a
vilndorl6, porty:iz6 kunjait itt telepitette le. A n6p eml6kezet6ben azonban mdig 6l egy legenda, mely
szerint egy gazdag, el6kel6 kun nemzets6gf6nek 3 ldnya volt: Adacs, Baracs 6s Pesz6r. A nemzetseBf6 haldla
el6tt sz6tosztotta terlilet6t hSrom l6nya kdz6tt, s Adacsnak jutott a mai Kunadacs, Baracsnak a mai
Kunbaracs, 6s Pesz6rnek a mai Kunpeszdr teriilete.T6ny, hogy a xtv. szdzad kcizep6n, mdr templom 6llt
Baracson. Kdveit tivoli vid6kr6l sziillitottdk ide. (Romjait a XlX. szSzad ktizep6ig m6g liithattiik az itt 6t6k.)
Nagy Lajos kiriily koriiban g6tikus kast6ly emelkedett a kcirny6k legmagasabb dombj6n. (Ennek
maradv6nyait a 20. sz6zadi dsatdsok hoztiik felszinre - egy korabeli kdlyhacsempe darab a helyt6rt6neti
kiiillitilson is liithat6. )

A

kast6ly alatt,

a

domb liib:indl vert falri hiizakban lakott az egyszer( n6p. Fcildmfivel6ssel

6s

6llatteny6szt6ssel foglalkoztak. 1440-ben a telepti16s Bar6cz n6ven fordul e16 - egy oklev6l tanrisdga szerint.
A kast6ly a j6m6d[ k6znemes Barach csal5d tulajdona volt, akiket 1508-ban ll. Ul:iszl6 kir6ly is meger6sitett
birtokukban.A pusztdn nagydllattart:is folyt. Ezl 6rzik a mdig fennmaradt d(l6nevek: Sarl6s5r, Szabadr6t,

Gtibdlyjiir:is, Tin6j;irds, stb. Az 1789-ben 9.303 holdnyi pusztdnak nagy r6sze: 7.467 hold legel6 volt.
Pdsztorok, gulyiisok laktak itt.
Az e8ykori Riiday birtokon a xlx. Szdzadban el6bb a gr. Teleki csalSd, majd Zeyk J6zsef, Haliisz Mihiily 6s
Edudrd, Zembery lmre 6s a nemes Ftildvdry csalSd osztozott. 1855-ban 345 f6t sz:imliiltak Baracson az
dsszeirds alkalmdval. 1875-t5l a puszta k6t nagy majorsdgra tagol6dott: az egyik FOldviiry Giibor6, a miisik
Gencsy G6zil6 volt, aki 120.000 forint6rt vdsdrolta meg a Teleki drtiktisokt6l a pusztardszt. A pusztdn lak6k
foldn6lki..ili parasztok 6s majorsdgi csel6dek voltak. A gazdiilkodiis iriinyit6i a mds vid6kr6l szdrmaz6 Int6z6k.
A Xx. sz6zad elei6n m69 jellemz6 a szarvasmarha-, sertds- 6s juhteny6szt6s. A fogatoldsban az <iktir szerep6t
m5r a 16 vette iit. Az erd6k ztime ak6c, nyiir 6s tcilgyfa volt. Nagyobb lendiiletet vett a sz6l6termeszt6s. A
sz6l6k krizi.il ekkor a borsz6l6k a m6rvad6k: olaszrizling, kOvidinka 6s a m6zes feh6r.

2K6lts6gvetesi koncepci6, Gazdasegi program, Szobelhtasbrvezesi koncepci6

Telepulesfejleszt6si stratogia,

Telepulesrendezesi terv, Telepiilesszerkezeti terv, Telepiil6sfeilesA6si koncepci6
E

A

majorsiigi parasztok gyermekeinek oktatiisiir6l a xx. sz6zadig nem gondoskodtak. csak 1g16-ban
l6tesitett szdmukra iskoldt Jiirv6s lmre Baracs pusztai birtokos. A vtirds kast6lynil (6piilt
1820-30 kdzdtt)
egy gazdasCgi 6piiletben, 1 tanteremben kezd6dtitt meg a tanitSs, de a j6ratlan utak, a nagy tdvols6g miatt
csak a kOzelben lak6knak volt megkozelithet6.
M6g 1934-ben megkezdt6k a baracsi tanydk, majorok utakkal va16 Osszektit6s6t. A nagy homok
miatt addig
az utak idrhatatlanok voltak, emiatt a baracsi pusztdkon lak6k 6riiisi kdrokat szenvedtek term6nyeik
6rt6kesit6se ter6n. lde vdsdrolni senki sem jtitt el.
Az oktatds ter6n is lehetetlen helyzet uralkodott. Az 7g3O/3I. tan6vben 102 tankdteles, 2 toviibbkdpz6s
6s

50 ism6tl6s gyerek oktatiis6t kellett volna megoldani egyetlen tanit6nak a vorais kast6lyban l6v6 kicsiny
tanteremben. De a 9800 holdas pusztdn sz6tsz6rtan 616 mintegy 1Oo gyerek sz6mdra ez egyszer[ien
meBkOzelithetetlen volt, e26rt 6k egy:iltaliin nem jiirhattak iskoldba.
Az eg6szs6gUgyi el16tist Tatdrszentgydrgyon 1929-t5l egy sz0l6szn6

jelentette. A f6szolgabir6 javaslatot tett
pusztdk szUl6szn6kkel va16 ell6t6sdra, de azt elutasitott5k, mondvdn Baracs Kerekegyh6zd16l
megktizelithet6. A 30-as 6vekt6l m6gis lett szUl6szndje Baracsnak papp Mihdlyn6 szem6ly6ben, akit 1943-

a

ban Besztercein6 526nt6 Mdria vAltott fel.

TatdrszentByorgynek Baracs, Biln6major, Bdn6r6sz egy r6sze, Benesz6l, csarada major, Daruhiit, Fels6
major, Gombai major, Kast6lydfl6, Kopaszdtl1, Ktives0t kiilter0leti lakott helyeib6l alakult meg mai k6zs6g.
Egy ideig Ujbaracs n6ven szerepelt, majd az orszdgos Kclzs6gi Ttirzskdnyvbizottsdg az Oklev6ltJr
v6lem6nye
alapjiin 1950. november 1G6n Kunbaracs v6gleges n6ven vette nyilvdntartdsba.
- 1951-ben tandcsh5za, iskola 6s tanit6i lakiis 6p0lt.
- 1954-ben hatdroztiik el a k<izs6g villamositdsit, de csak 1958-ban val6sult meg.
- 1955-ben kultirh6z 6pit6s6t hatiiroztiik el.
- 1957-t6l mfiktjdik orvos a ktizs6gben
- 1957-ben mdr Daruhdton is van iskola,6s sportpilya 6pit6s6r6l d6ntenek.
- 1966-ban vizmU 6pi.ilt.
- 1989-ben 6pult fel az

[j

k0zs6gi postahivatal

- 2000-ben fejez6dott be a Vtirtis kast6ly rekonstrukci6ja

A k0zs6g lakossdga 1960 6ta csdkken, nagy az elvdndorlSs, kev6s a munkalehet6s6g. A lakossiig jo r6sze
valamilyen szinten foglalkozik mez6gazdasdggal. Az egykor kiterjedt pusztai legel6k l:itvdnya a szdnt6fcildi
mfivel6s t6rh6dit6sa miatt mdr a m0lt6. Az elmflt 6vtizedekben eredm6nyesen kezdt6k el termeszteni a
helyiek a dohdnyt.

A kozs6g i8azi 6rt6k6t meglev6 int6zm6nyei mellett a homokkal, id6jiiriissal 6s politikdval dacol6 ember
adja, aki szereti szUkebb hazdjiit, itt marad, a rendelkez6sre iill6 fdldet megmiiveli. A jiiv6 tov:ibbi rem6nye
a viszonylag nagy szdmban jelen l6v6 fiatalsdg.

Az id6sebbek mdr megtett6k a ma8uk6t. A kozs6g alakjai kiizcitt kiemelked6 jellem vott Bag6

Lajos

sz6l6nemesit6. R6la nevezt6k el a ktizs6g belteriilet6n megmaradt, egykor kiterjedt homoki tolgyesek egy
foltjiit: a,,Ba86 erd6t". Egykori hiiza egy ideig turisztikai c6lokat szolgdlt. A ma is lSthat6 sz6l6szeti-bo16szati
eszk6zdk pusztulnak az 6pi.ilettel egyi.itt, a jobb sorsra 6rdemes ingatlan ijrahasznosit6sra, fejleszt6sre vdr.
b

A tanydk egy r6sz6nek villamositdsa mdig nem fejez6d6tt be. A tanyavillamosltdsi program szerepel
kcizs6g fejlesztdsi koncepci6jiiban, de a megval6sitds trilmutat a k0zsdg er6forrdsainak elerhetS keretein.

a

A kul- 6s belteruleti rithdl6zat ki6plt6se, fel0jitiisa t6bb utemben zajtik.

Telekommunikiici6. A 90-es 6vek v6g6re ki6pUlt a vezet6kes telefonhdl6zat, mdra mindhdrom mobiltelefon
szolgdltat6 teljes kapacitSssal m0kodik a kdzs6gben. Sz6less6vri lnternetet a lakossdg szdmdra a Hiperkom
Kft. 2006.6vt6lszolgdltat. Kdzciss6giinternet hozz6f6r6s a Telehdzban, e-Magyarorszdgponton 6s az iskolai
multim6diiis oktatiisi laborban.
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Egyen16 esdlyt minden kunba racsi em bernek !"

C6lok
A

Kunbaracs telepi.iles 0nkormdnyzata az Es6lyegyenl6s6gi Program elfogaddsdval 6rv6nyesiteni kivdnja:
az egyen15 bdn6sm6d, 6s az es6lyegyenl6s6g biztositdsdnak kcivetelm6ny6t,
a kdzszolgdltatdsokhoz tdrt6n6 egyen16 hozzdf6r6s elv6t,
a diszkrimindci6mentess6get,
szegregii ci6me ntess6get,

a foglalkoztatds, a szocidlis biztonsdg, az eg6szs6gigy, az oktat6s 6s a lakhatiis teri.ilet6n a helyzetelemz6s

so16n feltdrt probl6mdk komplex kezel6se 6rdek6ben szi.iks6ges int6zked6seket. A kdznevel6si
int6zm6nyeket az 6voda kiv6tel6vel 6rint6 int6zked6sek 6rdek6ben egyiittmfikodik az
int6zm6nyfennta rt6 k6zpont terti leti szerveivel (ta nkerUlettel).

A HEP helvzetelemz6 r6sz6nek c6lia

Els6dleges c6lunk szdmba vennia 32L(2O7L. lKll.27.) Korm. rendelet 1. 5 (2) bekezd6s6ben nevesitett,
es6lyegyenl6s6gi szempontb6l f6kuszban l6v6 c6lcsoportokba tartoz6k szdmdt 6s ardnydt, valamint
helyzet6t a telep[il6sen.
E mellett c6lunk c6lcsoportba tartoz6kra vonatkoz6an dttekinteni a szolgdltatdsokhoz t<irt6n6
hozzilf6r6s0k alakuliisiit, valamint feltdrni az ezeken a tertileteken jelentkez6 probl6mdkat.
Tovdbbi c6lunk meghatdrozni az e csoportok es6lyegyenl6s6g6t el6segit6 feladatokat, 6s azokat a
tertileteket, melyek fejleszt6sre szorulnak az egyen16 bdndsm6d 6rdek6ben.

a

A c6lok megval6sltdsiinak l6p6seit, azok forrdsig6ny6t 6s v6grehajtdsuk tervezett 0temez6s6t az HEP lT
tartalmazza.

A HEP lT c6lia

C6lunk a helyzetelemz6sre 6pftve olyan beavatkozdsok r6szletes tervez6se, amelyek konkr6t
elmozduldsokat eredm6nyeznek az es6lyegyenl6s6gi c6lcsoportokhoz tartoz6k helyzet6nek javitSsa
szempontjdb6l.
Tovdbbi c6lunk meghat6rozni a beavatkozdsokhoz kapcsol6d6 kommunikdci6t.
Szint6n c6lk6nt hatdrozzuk meg annak az egyiittmfik6d6si rendszernek a feliillltiisdt, amely a
programalkotds 6s v6grehajtds sordn biztositja majd a megval6sitds, nyomon kdvet6s, ellen6rz6s-6rt6kel6s,
kiigazftiis tdmogat6 strukturdlis rendszer6t, vagyis a HEP F6rumot 6s a hozzd kapcsol6d6 tematikus
munkacsoportokat.

I

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program Helyzetelemz6se (HEP HE)

1. Jogszab6lyi

h6tt6r bemutatdsa

1.1 A program k6szit6s6t et6ir6 jogszabSlyi ktirnyezet riivid bemutatdsa

A helyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6s6t az egyenl6 bdn:ism6dr6l 6s az es6lyegyen!6s6g
el6mozditdsdr6l szol6 2003. 6vi CXXV. t6rv6ny (tovdbbiakban: EbkW.) el6irCsai alapjdn v6geztiik. A
program elk6szlt6s6re vonatkoz6 r6szletszabdlyokat a tdrv6ny v6grehajtiisi rendeletei,
r a helyi es6lyegyenl6s6gi programok elk6szit6s6nek szabdlyai161 6s az es6lyegyenl6s6gi
mentorokr6l" sz6l6 32U2OLL. (X!1.27.) Korm. rendelet ,,2. A helyi es6lyegyenl6s6gi program
elk6szit6s6nek szempontjai" fejezete 6s
. a helyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6s6nek rdszletes szabiilyair6l szol6 2l2Ol2 (V1.5.) EMMI
rendelet
alapjdn alkalmaztuk, kUl6nds figyelmet forditva a
. a Magyarorszdg helyi6nkorm6nyzatai16lsz6l6 2011.6viCLXXXlX. torv6ny (tovdbbiakban: Mtitv.)
. a szocidlis igazgatdsr6l 6s szocidlis elldtdsokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. tdrv6ny (tovdbbiakban: Szt.)
. a foglalkoztatds el6segit6s616l 6s a munkan6lk0liek elldtdsd16l sz6l6 1991. 6vi lV. tdrvdny
(toviibbiakban: Flt.)
r a nemzetis6gek jogai16l sz6l6 2O7L.6vi CLXXIX. torv6ny (tov6bbiakban: nemzetis6gi ttirveny)
. azeg6szs6gtigyr6l sz616 1997. 6vi CLIV. ttirvdny (tovdbbiakban: EiiW.)
r a gyermekek v6delm6r6l 6s a gydmUgyi igazgatdsr6l sz6l6 1997. 6vi XXXI. torv6ny (toviibbiakban:

!

Gyvt.)
a nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. torv6ny (toviibbiakban: Nkntv.)

el6irdsaira.
Az egyenl6 biindsm6d161 6s az es6lyegyenl6s6g el6mozditdsd16l sz6l6 2003. 6vi CXXV. t6rv6nyben foglalt
helyi esdlyegyenl6s6gi programok int6zked6sei kapcsol6dnak a k6vetkez6kben felsorolt, EU 6s nemzeti
szint( strat6giSkhoz, lgazati politikrikhoz: EU 2020 strat6gia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti

Tdrsadalmi Felziirk6zdsi Strat6gia, ,,Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Strat6gia, Roma lntegrdci6
Stra
m, Nemzeti
Evtizede P
Kunbaracs kdzs6g Helyi Es6lyegyenl5s6gi Programja az alSbbi EU 6s nemzeti szintfi strat6giSkhoz,
Sgazati politikiikhoz illeszkedik:
Az EU 2020 strat6gia3

Az Eur6pa 2O2O az Eur6pai Uni6 10 6vre sz6l6 ndveked6si strat6gidja, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni
Strat6gia folytatdsa, annak tapasztalatait be6pit6 0j, kozdss6gi gazdas:igpolitikai c6lrendszer 6s ahhoz
tartoz6 int6zked6sterv. C6lja nem csupdn a vdlsiig lekiizd6se, a strat6gia az uni6s ndveked6si modell
hidnyossdgait hivatott megszUntetni, 6s az intelligensebb, fenntarthat6bb 6s befogad6bb noveked6s
felteteleit kivdnja megteremteni. Az es6lyegyenl6s6g szempontjdb6l relevdns c6lkitfiz6sek, melyeket 2O2Ora az EU eg6sz6nek teljes(tenie kell k6t tertileten is megjelenik. Az oktatdsban alemorzsol6d6si ar6nyt 10%
al5 kell cstikkenteni.Aszeg6nys6g/tiirsadalmi kirekeszt6sellen hat6 int6zked6sek sora pedig azt cdlozza,
hogy legaldbb 20 milli6val csdkkenjen azok szdma, akik nyomorban 6s tdrsadalmi kirekesztetts6gben 6lnek,
illetve akik eset6ben a szeg6nys6g 6s a kirekeszt6d6s redlis vesz6lyt jelent.
Nemzeti Reform Programa

a Eur6pai Parlamentnek, az Eur6pai Tan6csnak, az Eur6pai Kcizponti Banknak, az Eur6pai
GazdasSgi 6s SzociSlis Bizotts5gnak, a Regiok Bizotts5g5nak 6s az Eur6pai Beruh6z5si Banknak - lnt6zked6sek a
stabilit6s, a n0veked6s 6s a munkahelyteremt6s 6rdek6ben, BrUsszel,2012. mSjus 30.

3A Bizotts5g kdzlem6nye
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Az Eur6pa 2020 strat6gia megval6sltdsinak legfontosabb eszktiz6t tagiillami szinten a

nemzeti

reformprogramok jelentik, melyeket a tagdllamoknak minden dv iiprilis:iban, a stabilit6si/konvergencia
programokkal egyi.itt kell elk6sziteniiik. A nemzeti reformprogramok rdgzitik az uni6s kiemelt c6lok alapjiin
megfogalmazott nemzeti c6lokat, tovSbb6 ismertetik, hogyan kiviinjSk a kormdnyok a cdlokat teljesiteni,
illetve a n6veked6st hiitriiltat6 akaddlyokat lektizdeni. A dokumentumok azt is methatdrozziik, hogy kik,
mikor, milyen int6zked6seket hoznak majd, s hogy ennek milyen kdlts6gvet6si vonzatai lesznek.sA Nemzeti
Reform Program az es6lyegyenl6s6gi c6lcsoportok helyzete javitiisiinak szempontjiib6l kdzvetlen
jelent6s6ggel bir6 c6lkitfiz6seket 6s int6zked6seket tett.
Nemzeti Tirsadalmi Felzi*6ziisi Strat6gia6
A Nemzeti Tdrsadalmi Felzdrk6z6si Strat6gia (NTFS) az Eur6pai Bizottsdg 6ltal 2011-ben j6viihagyott,,A
nemzeti romaintegrdci6s strat6giiik uni6s keretrendszere zozo-ig" ciml dokumentumban foglaltakhoz
illeszkedik. Az NTFS a szeg6nys6g elleni fell6p6s 6rdek6ben megfogalmazott felzdrk6zds politikiit helyezi
koz6ppontba, emellett hanBsrilyos c6lja a roma ktizdss6gek kirekeszt6se ellen hat6 folyamatok megel6z6se,
felsz6molSsa. A strat6gia c6lja, hogy a szeg6nys6g szempontjdb6l meghatdroz6 probl6materUletek
gyermekszeg6nys6g, romiik helyzete, hiitrdnyos helyzet6 t6rs6gek
hossz0
elk6pze16seinek
integ16liisiit, kieg6szit6s6t, egys6ges c6lrendszerben tdrt6n6 kezel6s6t kiviinja el6mozditani, figyelemmel, a
t6bbi, a tSrsadalmi felziirk6ziis szempontjiib6l relevdns strat6Bi6ra, igy a gazdas6gfejleszt6ssel 6s
foglalkoztat6spolitik;ira, a viddkfejleszt6sre, az eg6szs6giigyi, szociiilpolitikai, ktiziBazgatiisi elk6pze16sekre.

-

tiivi

-

,,Letyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti StratdgiaT
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Strat6gia sziiks6gess686t els6sorban az indokolta, ho8y csdkkentse a
gyermekek 6s csaliidjaik n6lkUl6z6s6t, javitsa a gyermekek fejl6d6si es6lyeit. A t0rv6ny minden gyerekre

kiterjed, de 6rtelemszerfien azoknak a gyerekeknek kell prioritdst kapniuk, akiknek 6rdekei a legjobban
s6rUlnek, akikn6l a n6lki.iltjz6sek a legiobban korliitozziik fejl6d6suket. A Nemzeti Strat6gia m6sik fontos
indoka a szeg6nys6gi clklus megszakitds6nak sziiks6gess6ge, a gyermekek 6s a t6rsadalom k0z0s tdvlati
6rdeke.
Roma lntegr6ci6 Evtizede Programs
Az Orsziiggy(l6s 2007. j[nius 25-6n fogadta el a Roma lntegriici6 Ewizede Program Stratdgiai Tervr6l
sz6l668l2oo7. (Vl. 28.)OGY hatdrozatot, amely a Kormdny feladatiiul tfizi, hogya Strat6Biai Terv
v6grehajtiisiirak6szltsen r6vid tiivri, k6t6ves id6szakokra sz616 int6zked6si terveket.A Strat6giai Terv n6gy
priorit5si teriileten(oktat6s, foglalkoztatds, lakhatds 6s eg6szs6gtigy),az egyen16 biiniism6d 6rv6nyesit6s6vel
kapcsolatban, tovdbbda kultrira, a m6dia 6s a sport ter0let6n hat5roz meg iitfog6 c6lokat, a c6lokhoz
kapcso16d6 konkr6tfeladatokat, az ezekhez rendeltmutat6kat, toviibbii a feladatok e16r6s6hez
szUks6gesintdzked6seket. A nemek kozotti es6lyegyenl6s6gmegteremt6s6t a n6gy prloritiisi tertileten
megfogalmazottakhoz kapcsol6d6 feladatokon 6s int6zked6seken keresztiil kiv6nja me8val6sitani.

Nemzeti lfjrisCti Strat6tia
Az OrsziiggyUl6s 2009-ben fogadta a Nemzeti lfjrls6gi Strat6giii16l k6szult dokumentumot (88/2009. (X. 29.)
OGY hatiirozat). A Strat6gia az ifjrisiigi korosztSlyokkal kapcsolatos iillami felel6ss6g <isszefoglalSsa a 20092024. idiSszakta vonatkoz6an. R6szletezi az ifjtsiigpolitika hosszo t6vU tirsadalmi c6ljait, megva16sit6sukhoz
az egyes terUleteken a horizontdlis 6s specifikus c6lokat, valamint ezekhez kapcsol6d6 16szc6lokat hatdroz

meg. A Strat6gia meryal6sitisa k6t6ves cselekv6si tervek ment6n tt rt6nik, a 2072-2073.6vi cselekv6si
tervr6l az l59ol2olz. (xll. 27.) Korm. hatdrozat rendelkezik.

4,q

- A

terv

k0vetkez6 lepes
Szell K6lman
2.O, Magyarorszag Korm6nya, 2012. aprilis
k
1 lv"C1o/.Aq ov"C1v. A9 \v")Ol S1KTV"2O)O\. odf
www.kormanv.hu/download/3/e8/80000/l- A k%c3%86
"7%C\%9
5Eur6pai Bizottsag, ew6pa 2020 htto://ec.eurooa euleurooe2020/docume
nts/rpleted-.lo.ument-tvoe/index hu.htm
6Nemzeti T6rsadalmi 6s Felz6rk6zasi Strat6gia m6lyszegenysog, gyermekszegenyseg, romak (201'l-2020.) Budapest,
2011. november
7 4712007. (v.3l.l oGY hat6rozat a
,,Legyen iobb a gyermekeknek!" Nemzeti StratdBidr6l,2OO7-2032.; www.biztoskezdet hu
8A Roma lntegraci6 Evtizede Program Stratogiai Tervr6l sz6l668/2007. (V1.28.)OGY hatarozat; Szoci6lis 6s Munkaugyi
MinisaArium, 2008.
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1.2 Az es6lyegyenl6s6gi c6lcsoportokat

6rint6 helyi szabdlyozds rtivid bemutat5sa.

Az es6lyegyenl6s6gi c6lcsoportokat 6rint6 helyi szabdlyoziis tekintet6ben az Ebktv. iiltal el6irt, hatiilyos HEP

bemutatdsdra van sziiks6g. Az Ebktv.2010. miijus 1-j6n hatiilyba l6pett 63/4. S-a rendelkezett a helyi
es6lyegyenl6s6gi programr6l. A rendelkez6s 6rtelm6ben a helyi 0nkorm6nyzat, valamint a tobbc6l0
kellett
kist6rs6gi tiirsuliis dt 6vre sz6l6 helyi es6lyegyenl6s6gi programot fogadott el, melyet 2 6vente
igy
m6dositotta,
tekinteni 6s sziiks6g eset6n feliil kell vizsg6lni. A rendelkez6st a 2011. 6vi CLXXIV. ttirv6ny
az es6lyegyenl6s6gi programra vonatkoz6 szabdlyozds az Ekbtv. 31. $-iiba kerult iit.

it

-

-

Az Onkormdnyzat a feladat- 6s hatdskor6be tartoz6 tinkorm6nyzati Ugyekben ttirv6ny keretei ktizott
on6ll6an m6rlegelhet. Az Sllampolgiiri tingondoskodiis, egyiittmfikiid6si k6szs6g er6s[t6s6t szolg5lja az a
felhatalmazds, amely szerint a k6pvisel6-testiilet - torv6nyi felhatalmaz6s alapjSn - egyes k0zszolgdltatiisok

ig6nybev6tel6t rendelet6ben felt6telekhez kotheti. E r6szben ezeket
es6lyegyenl6s6gi c6lcsoportokat 6rint6 rendeleteket is sziiks6ges bemutatni.

a

k6pvisel6-testuleti,

az

A helyi onkorm6nyzat dltal hozott szab:ilyoziist 6rint6 k6rd6sekben a Magyarorsz5g helyi tinkormdnyzatai16l
sz616 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (2013. januiir 1-6t61 hatiilyba l6p6) rendelkezik.
Kunbaracs ktizs6g helyi rendeletei, melyek a HEP c6lcsoportjaira is vonatkoznak:
a

72lzo13. (xll. 30.) rendelete az tinkormdnyzat kozm0vel6d6si feladatai16l

2. Strat6giai ktirnyezet bemutatisa

2.1 Kapcsol6d5s helyi strat6giai 6s telep0l6si tinkormCnyzati dokumentumokkal,

koncePci6kkal,

programokkal
Kunbaracs k6zs6g Onkorm6nyzata az aliibbi koncepci6kkal, tervekkel rendelkezik:

Kiilts6gyet6si koncepci6 - az 5llamh6ztartiisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. t6rv6ny 26. $ 6rtelm6ben a
jegyz6, iiltal elk6szitett, a k6vetkez6 6vre vonatkoz6 k0lts6gvet6si koncepci6t a polg6rmester
okt6ber 31-ig - a helyi tinkormdnyzati k6pvisel6-testtilet taEjai :ilta16nos v5lasztdsdnak 6v6ben
legk6s6bb december 15-ig - benyrljtja a k6pvisel6-testiiletnek, melyet a testulet rendelet
formiijdban hagy j6vii.
Gazdasdgi program - a Magyarorsz5g helyi 6nkorm5nyzatai16l sz616 2011.6vi CLXXXIX. ttirv6ny 116.
5-a 6rtelm6ben a kdpvisel6-testtilet hosszrj tiivli fejleszt6si elk6pzel6seit gazdasdgi programban,
fejleszt6si tervben rogziti, melynek elk6szit6s66rt a helyi dnkorm6nyzat felel6s. A jogszabdlyoknak
megfelel6en teleptil6si.ink is rendelkezik hatiilyos gazdas6gi programmal.

- Az dpitett ktirnyezet alakit:isiir6l 6s v6delm616l sz616 1997. 6vi LXXV|ll.
(toviibbiakban
1997. 6vi Lxxvlll. tv.) 5. 9-a alapliin a teleptil6si 0nkorm6nyzat - a
tairv6ny
f6vdrosban a f6vdrosi 6s a keri]leti dnkorm6nyzatok a ktiltin jogszab6lyban meghatSrozott
hatiiskdriik szerint - a telepiil6srende26si feladatukat ahelyi 6pit6si szab6lyzat, valamint a
teleptil6srendez6si tervek elk6szittetds6vel 6s azok elfogaddsdval ldtj6k el. A helyi 6pit6si szab5lyzat
megalkot6sa folyamatban van.

Teleptil6srendez6si terv

a teleptil6sszerkezeti terv
6s
fejleszt6si irdnYalt.Ennek
meghatirozza a telepul6s alakitiisiinak, v6delm6nek lehet6s6geit
megfelel6en az egyes tertiletr6szek felhaszn6l6si m6djdt, a telepiil6s mukod6s6hez szuks6Ses

Telepiil6sszerkezeti teru

- Az !997.6vi

LXXV|ll. ttirv6nylo.S-aszerint,
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m(szaki infrastruktfra elemeinek a telepi.il6s szerkezet6t meghatdroz6 t6rbeli kialakitisiit

6s

elrendez6s6t, az orszdgos 6s tdrs6gi 6rdek, a szomsz6dos vagy a m6s m6don 6rdekelt ttibbi
teleptil6s alapvet6 jogainak 6s rendez6si terveinek figyelembev6tel6vel a ktirnyezet dllapotdnak
javitdsa vagy legaldbb szinten tartdsa mellett.
telep[i16sszerkezeti tervet a telepii16si
<inkormdnyzatnak legaliibb tiz6venk6nt feliil kell vizsgdlnia, 6s sziiks6g eset6n a terv m6dositiisii16l
vagy az (tj terv elk6szlt6s6r6l kell gondoskodnia. A tiz6venk6nti szuks6ges felulvizsgiilat soriin

A

gondoskodni

kell az id6ktizben t6rt6nt

m6dositdsok egys6ges tervbe foglal6sd16l. A

telepril6sszerkezeti terv elk6szit6se folyamatban van.
Telepiil6sfejleszt6si koncepci6 - az 1997. 6vi D(XVIll. torv6ny 6rtelm6ben a fejleszt6s dsszehangolt
megval6sulSsdt biztosit6 6s a teleptil6srendez6st is megalapoz6, a telepiil6s kdzigazgatiisi

terulet6re kiterjed6 onkormdnyzati telepi.il6sfejleszt6si dtint6seket rendszerbe fogla16,
dnkormdnyzati hat5rozattal elfogadott dokumentum, amely a teleptil6s jciv6beni kialakitiisiit

A fejleszt6si koncepci6 els6sorban telepii16spolitikai dokumentum, amelynek
kidolgoz:isiiban a term6szeti-miivi adottsiiBok mellett a t6rsadalmi, a gazdasdgi, a k6rnyezeti
szempontoknak 6s az ezeket biztosit6 int6zm6nyi rendszernek van dtint6 szerepe. A toN6ny 7. S-a
6rtelm6ben a telepiil6sfejleszt6si koncepci6ban foglaltak megval6sitdsa 6rdek6ben a v6rosok 6s
tObb telepi.il6s kiizds fejleszt6si tervez6se eset6n integr5lt telepUl6sfejleszt6si strat6giiit kell
k6sziteni. Az integriilt telepU16sfejleszt6si strat6gia meghatdrozza a telepiil6sek telepiil6sfejlesztesi
tev6kenys6g6t, 6sszehangolja a kiil0nbdz6 szakpolitikai megkdzelit6seket, tisszefogia 6s litktizteti az
6rintett partnerek (iizleti szektor, civil szektor, kdzszf6ra szerepl6i, lakossdg) c6ljait, elvilr:isait,
meghatdrozza a fejleszt6si c6lokat, azok finanszirozSsi m6dj5t, toviibb6 a megva16sitds 6s
fentiekben
fenntartds m6djiit
tisszefiigg6seiben kezeli. Teleptil6siink rendelkezik
megfogalmazott telepiil6sfejleszt6si koncepci6val.
tartalmazza.

a

is

2.2 A helyi es6lyegyenl6s6gi program t6rs6gi, t6rsul6si kapcsoltid6sainak bemutatSsa

A Mdtv. 87. $-a 6rtelm6ben a helyi rinkormdnyzatok k6pvisel6-testtiletei megiillapodhatna k abban, hogy
egy vagy t<ibb dnkormdnyzati feladat- 6s hatdskor, valamint a polgdrmester 6s a jegyz6 d llamigazgatiisi
feladat- 6s hatiisktjr6nek hat6konyabb, c6lszer0bb ell5tdsSra jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 t6rsuldst
hoznak l6tre.
A helyi es6lyegyenlSs6gi program t6rs6gi, tiirsuliisi kapcsol6d5sainak bemutatdsa so16n javasolt els6sorban

a

tiirsuliisi megiillapodiisban

- tdbbek

ktizt

-

meghatiirozott,

a

tiirsuliis iiltal elliitott feladat-

6s

hatdsk6rOkre, a ktizds fenntartiis0 int6zm6nyekre, a t6rsulSs szolgiiltatdsai ig6nybev6tel6nek felt6teleire (ld.
Motv. 93. 5).
Kunbaracs 6s Laddnybene k6z6s 6nkormdnyzati hlvatalt tart fenn, kiizs6Biink dnkormdnyzata a Laddnybenei
Ktizds onkorm6nyzati Hivatal Kunbaracsi Kirendelts6gek6nt mUkiidik.
Biics-Kiskun Megyei Katona J6zsef
0nkorminyzatunk ktinyvtdrelliitiisi szolgdltatdst vesz ig6nybe

a

Kdnyvtiirt6l, mely informiici6szolgSltatiist a Kunbaracs nyilvdnos k6nyvt6ri szolg:iltat6 helyen biztositja.A
Kerekegyh5za 6s T6rs6ge Feladatelliit6 Tdrsul5s - melynek tagja Kunbaracs K<izs6g Onkorm5nyzata is - dltal
fenntartott Humdnszolgiiltat6 Kozpont liitja el a gyermekj6l6ti feladatokat, hiizi segits6gny0jtdst, szociSlis
6tkeztet6si feladatokat, je126rendszeres hdzi se8lts68nytjtiis, id6sek nappali ellatiisa.

2.3 A telepiil6si iinkormSnyzat rendelkez6s6re

ill6,

az es6lyegyenl6s6E szempontjSb6l relevins adatok,

kutatAsok Sttekint6se, adathi6nyok kimutatdsa

Az es6lyegyenl6s6g szempontjdb6l relevdns adatokat az Orszdgos Terliletfejleszt6si 6s Teriiletrendez6si
lnformici6s Rendszerb6l gyfljtdttiik, valamint az Onkormdnyzat 6s egy6b helyi int6zm6nyek iiltal gyfjtott 6s
nyilvdntartott adatokat is felhaszniiltuk a helyzetelemz6s so16n. Mindezek alapjdn felviizolhat6 a telepiil6s
13

iitfog6 helyzetk6pe es6lyegyenl6s6gi szempontb6l, illetve az is liithat6vii vdlik, hogy mely teruleteken

sziiks6ges tov5bbi adatok gyfijtese. Az adathiiinyok 16mutattak, hogy egyes teruleteken
kev6s informdci6val

rendelkezUnk, p6ldilul a romdk szdmiit illet6en, valamint az id6sek 6s fogyat6kkal
616k helyzet6re
vonatkoz6an. Kii16nbtiz6 felm6r6sek, k6rd6ives m6dszerek alkalmaz5sdval ez orvosolhat6
a k6sdbbiekben

3. A m6lyszeg6nys6tben 6l6k 6s a

romik hel yzete, es6lyetyenldsdge

Napjainkban egyre gyakrabban haszndlt fogalom a m6lyszeg6nys6g. Nem csak tudomdnyos fogalom a
szocio169idban, de a h6tkdznapi 6let jelens6ge. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tart6san a l6tminimum
szintje alatt 6lnek 6s szinte es6lytik sincs arra, hogy ebb6l 6ne16b6l ki16pjenek.

A

m6lyszeg6nyseg

dsszetett jerens6,g, amerynek okai ttibbek

ktiztitt

tdrsadalmi6sgazdasdgihiltriinyok,iskolai, k6pzetts6gi 6s foglalkoztatotts:igi deficitekben mutatkoznak meg,
6s s0lyos meg6lhet6si zavarokhoz vezetnek. A szeg6nys6g kialakuliis:inak okai tobbek ktizt a rendszervdltdst
kdvet6en a munkahelyek megsz(n6s6re, a munkan6lki.ilis6gre, a munkae16-piaci es6lyek szfik0l6s6re nem
kis r6szben az oktatds 6s k6pz6s hiinyossdgaira - a j6l6ti elliitdsok dltal kezelni nem tudott egy6ni, csaliidi

vdlsSghelyzetekre,

a

megfelel6 elldtdsokhoz, szolgdltatdsokhoz tOrt6n6 hozziif616s hiilnyossdgaira

vezethet6k vissza.
MaMagyarorszdgonmindenharmadikember(kb.3milli6an)aszeg6nys6gikiiszdbalatt6l,kdz0li.ik
l,2milli6anm6lysze96nys69ben.Aszeg6nys6gikockdzatokkulontisens[jtjdkagyermekeket6sa
hiitrdnyoshelpetft6rs6gekben616ket.A cigiinyoly'rom:iknagyt<ibbs6ge ehhezazut6bbicsoporthoztartozik.
A Syakorlatban a m6lyszeg6nys6g

fogalmiit azonositjiik a cigiinysiiggal. Ez nem mds, mint az etnikai 6s
ezzel atdrsadalmikirekesztettsdgb6lfakad6
osszesprobl6ma,,cigiinyk6rd6sk6nt'' \al6 ftlfwiica.Fontos azonban tudomdsul venni, hogy a cigiinysiig 6s a
m6lyszegdnys6S k6t olyan halmazt k6pez, melynek van ugyan kozos metszete, Sm a kettd nem fedi teljesen
egymdst' Nem igaz, hogy minden m6lyszeg6nys6gben 616 ember cigdny/roma. Az viszont kijelenthet6, hogy
acigdnyok 6lete a m6lyszeg6nys6gt6l ftggetleniil is sokkal inkiibb terhelt az 6ket 6rint6 diszkriminiici6
rejtett 6s nyilt dimenzi6inak a kim6letlen 6rv6nyestil6se miatt. (cserti-csap6-ors6s 2012)

szocidlis dimenzi6 dsszemosdsa, 6s

3.1 Jtivedelmi 6s varyoni helyzet

A szocidlis elldtSs felt6teleinek biztos[t6s az iillam kozponti szerveinek 6s a helyi 6nkormdnyzat feladata is.
A jtivedelem 6s vagyoni helyzetre tekintettel a Szt. 4. g 6s a Cst. 4. S-dban meghat6rozottak kore 6s az azok
alapjiin jogosult szem6lyek folyamodhatnak a kuldnbdz6 elliitiisok6rt a helyi 6nkormdnyzathoz.
Kunbaracs tinkormdnyzata lehet6s6geihez m6rten igyekszik a lehet6 legttibb jogosult szdmdra biztositani
kiiltjnbtiz6 elliitiisokat. Erz6kelhet6, hogy egyre tdbb embernek van sztks6ge seglts6gre a telepul6sen is
hdzta rtilsok gazdasiigi helyzet6t figyelembe v6ve.

a

a

3.2 Foglalkoztatottsig, munkaer6-piaci integr6ci6

Az elhelyezett tiibliizatok adatai, valamint a helyi onkormdnyzat a foglalkoztatiis el6segit6s6r6l 6s a
munkan6lkiiliek ellStiisdr6l sz6l6 1991. 6vi lV. tdrv6ny (toviibbiakban: Flt.) 6s a Mdtv-ben foglalt feladatai
alapjiin telepiil6sUnkre jellemz6 foglalkoztatotts6got, munkae16-piaci lehet6s6geket kivdnjuk elemezni az
elmUlt 6vek vdltozdsainak bemutatiisdval, a kiildnboz6 korosztiilyok, illetve nemek szerinti bontdsban.

o/ foglalkoztatottak, munkan6lk0liek, tart6s munkan6lkUliek szdma , ardnyas
eAnnak ellen6re, hogy azt
a 1l21t2. (vl. 5.) EMMI rendelet nem tanatmazza, e pont eset6ben javasolt a nyilviintartott 6ll6skeres6k sz6m6ra,
ar6nydra vonatko26 informdci6kat is rai8ziteni a HEp-ben, Ld. a seblonhoz tartozd 3.2.1. sz. adattEblit.
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3.2.1. sziimI tSbl6zat - NyilvSntartott 6ll6skeres6k sz6ma 6s
15€4 riv kdzdtti lak6n6pess6g

sz6ma

nyilvSntartott 6lliiskeres6k szSma (f6)

(f6)

ev

arin ya, 15-64 6vesek

no

f6rfi

osszesen

f6

t6

t6

to

%

t6

%

t6

%

2008

277

245

456

20

9,5%

18

7,3%

38

a3%

20[9

207

246

447

23

71,4%

22

89%

45

tO,LYo

2010

203

240

443

25

72,3%

25

LO,4%

50

lt,3Yo

207t

207

244

445

4

2,O%

6

2,5%

10

2,2%

20L2

794

245

439

2L

to,8%

22

9,0%

43

9,8/o

2013

794

24t

435

24

72,4%

25

to,4%

49

lL,30/o

2074

200

242

442

23

tL,5%

15

6,2%

38

4,6%

2075

204

243

447

77

8,3%

72

4,9%

29

6,5%

20t6

204

245

449

13

6,4%

7t

4,5%

24

5,3%

f6rfi

no

osszesen

A 3.2.1. sziimd tiiblSzat mutatja, hogy Kunbaracs telepul6sen a 15-64 6v kdzdtti n6pess6g sz6mdhoz k6pest

a

nyilvdntartott dlldskeres6k szdma, hogyan viszonyul. J6l liithat6, hogy 2008-ban a nyilvdntartott
iilliiskeres6k szdma 8,3%,2010-ben pedig 17,3yo. Megfigyelhet6 a n0vekv6 tendencia. Azonban 2016-ra
nagyardnyri csokken6s kovetkezett be,5,3%-ra cstikkent le a nyilvdntartott dlldskeres6k szdma, ami igazdn
pozitiv vdltozdsna k mondhat6.
Erdemes tjsszehasonlitani a nemek ardnydt is az Sll6skeres6k tekintet6ben. Kev6ssel ugyan, de a n6k
vannak tdbbs6gben Sllilskeres6 stdtuszban, ami annak tudhat6 be, hogy az anyasdg, a csal6di feladatok
Osszeegyeztet6se esetleg az int6zm6nyi elliitottsiig befolyiisolja a munkae16piacra val6 visszat6r6s es6lyeit.
Ez a tendencia orszdgos, s6t nemzetkozi viszonylatban is megfigyelhet6. Egy n6nek nehezebb a munka
vildgdba va16 visszakerUl6s, az csalSdi 6let egyensilyban tartdsa 6s az egy6b teend6ik miatt.
E26rt is fontos, hogy a n6k elhelyezkedes6nek javitdsa 6rdek6ben oktatdsi, kipz6si lehetds6geket
biztositsunk, valamint olyan int6zm6nyi hiitt6r is a rendelkez6stikre ;illjon, ahol biztonsdgban tudhatjiik
gyermekeiket, amig dolgoznak.
3.2.2. sziimI t:ibl6zat - Regiszt16lt munkan6lkiiliek szdma korcsoport s2erint

2m
nyllvAntartott 5ll66k res5k

*6rna &sza!€n
206ves6sfiatalabb

)t-)5 6\
2&306v

t6

31-356v

3&406v
41-45 6v

5G606v

I

2mr

z,,4

AE

zn5

s5

6A

4a

41

in

2

1

2

1

7,&

3,D6

2,1%

4,96

3,1%

1

0

1

2396

0,()96

1.*A

9

3

9

15

18

13

7O,5%

m,5%

6,1%

$.4/6

27.96

D,e4

27,t%

)

5

5

3

3

2

10,2%

1s%

9,7%

8,1%

6,3%

7,96

6,3%

4

1

1

1

to,2%

7,43

7,3%

6,5%

2,1%

2,496

3,1%

5

5

5

7,!J%

8"1%

10,496

rz2%

6,

1,

9,494

6

5

15,8%

LL495

2

4

s,194

9,7%

3

6

6

7

%

7,9PA

13,616

12,2%

12396

f6

al2

L6%

.0

t6

%

51 55 6v

zJtt

4t

f6
t6

2mo

3A

t6

%

ffi

2

3

8

7

5

6

3

5.3%

6,8%

163%

12,3*

9,1%

I,n4

6,$6

I

6

6

8

8

7

6

la,4%

13,6%

12,2$

11.Cfr

14,5%

11396

12,5%

f6

8

a

14

13

8

%

21"1%

18,2%

28,694

72€f4

145%

6
9,

13

31,

3

7.

9
24.1%

2

3

9,4%

3

2

3

6,396

4,91,

9,496

t6

5

2

1

5

5

9

11

1

4

%

13,2%

4,5%

2,@6

O8%

9.1%

t4's%

22,91

t7.L%

12,5%

7,96

D,S%

l6

0

0

t

%

o,a4

0,096

2,46

1

0

0

?

1A/6

0.ct

0,0,6

4,X

4
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A 3.2.2. tirbliizat a regisztrdlt dlldskeres6k szdmdt mutatja korcsoportok szerinti bontdsban. A 2011-es
adatokat vizsgiilva liithatjuk, hogy a legmagasabb 6rt6kek a 2L-25 6s az 51-55 6vesek korcsoportjdban
jelentkeznek.2011'ben a 21-25 6vesek ktjzijtt 15,8% az dllSskeres6k ar6nya.2016-ban a 21-25 6vesek
korcsoportjdban 28.1% a legnagyobb ariinya a munkan6lkiiliek szdmdnak. A miisodik helyen az 56-60 6ves
korcsoport taliilhat6 ebben az 6vben, 72,5Yo-al. A 61 6v felettiek is ugyan ezt a sz6zal6kpontot mutatjdk. Ez
az adat rdmutat arra, hogy a fiatal pdlyakezd6k elhelyezkeddsi gondokkal kuzdenek. Sziimukra segits6get
kell ny(jtani, akdr programok keret6ben, ak6r foglakoztatdsi lehet6s6gek felderit6s6vel. A munkdltatoknak
fenntartdsaik vannak a piilyakezd6kkel szemben, ezt a n6z6pontot kellene megvdltoztatni. Gyakorlati
helyek biztositdsdval, dnk6ntes munkdval lehetne erSsiteni a keresleti 6s a kin6lati oldal kdzdtti bizalmat 6s
iitjd

rii

st.

a rcBiszltdlt dlldskeres6k ardnya 2011-ben, ami kiugr6an magas, a ttibbi
korcsoporttal dsszevetve. Aki ilyen id6s korban vesziti el a munkiijSt valamilyen ok miatt, annak segiteni
kell, hogy ism6telten munkdba tudjon iillni. Kimondva, kimondatlanul sajnos ez a tendencia az 6letkorral
osszefiigg6 6s a teljesit6k6pess6get m6ltat6 el6it6letb6l fakadhat. MeB kell taldlni azokat a csatorndkat,
amiken keresztlil Ujra dolgozhatnak, legaliibb arra az id6re, amig a nyugdijkorhat6rt vagy a kell6 szolgdlati
id6t el nem 6rik. Epp ez a neh6zs6g enn6l a korcsportniil, hogy kevesebb munkaid5t, esetleg kim616bb
munkakdrt kapjanak. Am azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a korosztdly tapasztalt 6s a legttjbb esetben
stabil csalSdi hdtt6rrel rendelkezik, igy m unkavillla liisunkat ez mindenk6ppen er6sitheti. Ezeket az 6rt6keket
kell kidomboritani esetukben. 2OL6-ta az emlitett 22,8%-os munka n6lkiilis6gi rdta az emlitett
korosztdlyban 9,4%-ra mdrsdkli5dott, ami nagyar5ny0 csdkken6st jelent.
Az 51-55 6vesek k6z0tt 22,gyo

b/ alacsony iskolai v6gzettsegUekro foglalkoztatottsdga
3.2.6. sziimI tiibl6zat - RegisztrSlt munkan6lkiiliek sz5ma iskolai v6gzetts68 szerint
A nyilvSntartott SllSskeres6k megoszlSsa iskolai

v6gzetts6t szerint
6v

nyilv5ntartott 6lldskeres6k szCma ihszesen

8 SltalSnosnSl

8 Sltaldnosndl

alacsonyabb
F6

f6

8 Slta16nos

%

t6

ma6asabb iskolai

%

t6

%

55,3%

38

U

o,o/o

77

44,7%

2l

2009

45

I

2,2%

24

s3,3%

20

M,4%

20L0

50

1

2,O%

24

48,OYo

25

50,0%

201-7

43

2

4,7%

22

57,2%

19

44,2%

2072

44

2

4,5%

21

47,7%

2L

47 ,7Yo

2073

50

I

2,0%

24

48,O%

25

50,o%

2014

37

L

2,7%

t7

45,9%

19

5L,4%

20L5

29

1

3,4%

13

M,8%

15

5t,7Yo

o,o%

11

45,8%

13

54,2%

2008

20t6

24

0

A 3.2.6. tilblilzatb6l kiolvashat6, hogy a nyilviintartott dlldskeres6k kiizul 8 iiltaliinosndl alacsonyabb iskolai
v6gzetts6ggel rendelkez6 ember t-2f6 van a telepril6sen.
8 dltaldnos 6s anndl magasabb iskolai v6Bzetts6gfiek azok, akiknek segiteni kell munkalehet6s6geket
keresni. Szdmukra biztositani kell a segits6get, hogy egytltt tudjanak mfikodni a Bdcs-Kiskun megyei
Kormdnyhivatal Foglalkoztatdsi osztdlydval, valamint informdlni kell 6ket a lehet6s6gekr5l.

loAki nem szer2ett k6zdpfok! vdgzettsdBet vagy szakk6pesit6st (iSCED 3), ld. Flt. hetriinyos helyzetu munkav6lla16i meghatiro2iisa
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c/ kozfo8lalkoztatiis

Az tinkormdnyzat 6s az ADUKoVIZIG kiemelt ktizmunka programja Sltal jelenlet 6s az elmUlt dvekben
jelent5s szdmI k6zmunkds foglalkoztatiisiit biztositotta 6s biztositja. Helyi munkalehetSsdg hi6nyiiban a
telepiil6si ktizmunkaprogram mintegy 20 f6 foglalkoztatds5t biztositja.
d/ a fogla lkoztateshoz val6 hozziif6r6s es6ly6nek mobilitiisi, informiici6s 6s egy6b t6nyez6i (pl. kdzleked6s,
potencidlis munkalehet6s6gek, tervezett beruhdzdsok, lehets6ges viillalkozdsi tertiletek, helyben/t6rs6gben
m fl kod6 foglalkoztat6si programok stb.)

Kistelepul6s l6v6n helyben sajnos kev6s
k6pviseltetik magukat a teleptil6sen.

a

munkalehet6s6g. Viillalkoz:isok, c6gek

is kis sz5mban

A k6rnyez6 telepul6seken val6 munkaviillal:ist az aut6busszal val6 utazis ktinnyfti meg. Vonat sajnos nem
kozlekedik Kunbaracsot 6rintve.
A megyesz6khely aut6busszal Stlagban 50 perc alatt ktizelithet6 me8, ktizvetlen jiirattal.

Erdemes lenne javitani

a

vdllalkoz6 kedvet

a

telepii16sen, valamint minden piilyiizati lehet6s6get

megragadni a fejleszt6sek 6rdek6ben.

e/ fiatalok foglalkoztat6siit 6s az oktat6sb6l a munkaer5piacra val6 6tmenetet megkdnnyit6 programok
telepul6sen; k6pz6shez, toviibbk6pz6shez val6 hozziif616sUk

a

Konyvtiir, lnformSci6s 6s Ktizsdgi Hely mfikddik a teleptil6sen, cime Kunbaracs, Ktilcsey Ferenc u. 3.
K0ztiss6gi internet hozzdf6r6si pontk6nt is mUkodik, valamint a lakossiig r6sz6re ingyenesen idegen nyelvi
6s sziimit6g6pes alapismereteket segitiink elsajiititani 6s az elektronikus iiByint626st is segitjUk.
Ezen szolg6ltatdsok a fiatalok szdmdra is hasznosak lehetnek 6s segithetik a munkae16piacra va16
bekeriil6st.

// munkae16-piaci integriici6t segit6 szervezetek 6s szolg6ltatdsok felt6rk6pez6se (pl. feln6ttk6pz6shez 6s
egy6b munkaer6-piaci szolgdltatdsokhoz va16 hozzfl6r6s, helyi foBlalkoztatiisi programok)

A

megyesz6khelyen, Kecskem6ten 6rhet6ek el munkae16-piaci integrdci6t segit6 szervezetek 6s
szolgdltatiisok, de helyben az el6z6 e, pontban emlitett Kdnyvtdr, lnform5ci6s 6s Ktizdss6gi Hely is minden
segits6get megad a ki.iltinbd26 szolgdltatdsok felt6rk6pez6s6hez, a feln6ttk6pz6si 6s foglalkoztatdsi
programokhoz.

g/ m6lyszeg6nys6gben 6l6k 6s romdkll telepUl6si tinkormdnyzati sajdt fenntartdsri int6zm6nyekben
ttirt6n6 foglalkoztatdsa
M6lyszeg6nys6gben 616ket 6s romdkat nem foglalkoztat 6s kordbban sem foglalkoztatott az tinkormdnyzat

sajiit fenntartdsU int6zm6ny6ben.
h/ hiitrdnyos megki.ildnbdztetes a foglalkoztat6s teriilet6n

l1Azt a szemdlyt tekintjiik rom6nak, aki annak vallja mag6t. Valamely nemzetisdSi csoporthoz tartoz6s (roma szdrmazSs) v6llal5sa 6s kinyilvdnitdsa
az egy6n kizar6lagos 6s elide8enithetetlen joga, erdrt a kisebbs68i csoporthoz tartozas kdrdds6ben nyilatkozatra senki sem k6telezhet6, kivdtel,
amennyiben a t6rv6ny vaSy a v6grehait6s6ra kiadott jogszab6ty valamely nemzeti#gi jog gyakorl5#t az egy6n nyilatkorat6hoz kiiti (ld. a
ne mzetisoBek joSa ir6l sz6l6 2011.6viCtxxlX. tdrvdny 11 5 (1)-(3)bekezd6sdt).
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Ez nem egy egyszerfi teri.llet. Mindenki tudja, hogy ldteznek kimondott 6s kimondatlan diszkrimindci6s

jelens6gek. Nem k<inny0 ezeket bizonyltani. lgyekezni kell

a

sztereotipidkat, bercigzUlt dolgokat

szeml6letvdltdssal ellens0lyozni. Eselyt 6s lehet5s6get kell biztositani mindenki sz6m6ra.

Telepi.ilestinkcin

is ezt a hozz66ll6st igyekszi.ink er6siteni, egyel6re nincs tudomdsunk ilyen jellegu

diszkrimindci616l.

3.3 P6nzbeli 6s term6szetbeni szoci5lis ell6t6sok, aktiv kortiak etl5tdsa, munkan6!kiilis6ghez kapcsol6d6
tdmogat5sok
3.3.1. szdmI t5b!5zat - AllSskeres6si

r6szestil6k sz6ma

15-54 6v ktiztitti lak6n6pess6g

ev

szSma

seg6lyben r6szes0l6k f6

seg6lyben r6szestil6k %

2008

456

3

o,7yo

2009

447

4

0,gYo

2010

443

4

o,9Yo

2071.

445

3

o,7yo

2012

439

0

o,oyo

2013

435

7

o,zyo

2014

242

2

o,8Yo

201,5

447

3

0,7Yo

2076

449

3

o,7yo

A 3.3.1. tdbliizat az dllSskeres6si seg6lyben r6szestll6k szdmdr6l ad informdci6t a telepUl6sen, ezen adatok
szdma alapj:in ldthat6, hogy az evek Stlaga alapjdn O,7Yo pont k6rUl mozog a segelyben r6szesill6k szdma.
3.3.2. sz6mri t6blSzat - J5rad6kra

nyilv6ntartott

6l

l6skeres6k

k sz5ma

dll6skeresdsi jSrad6kra

jogosultak

szSma

ev

IO

t6

%

2008

38

9

23,7%

2009

45

10

22,2Yo

201.0

s0

9

L8,O%

2011

43

6

74,O%

2012

43

5

LL,iYO

2013

49

2

4,tYo

201,4

38

2

5,3Yo

2075

29

2

6,gyo

201.6

24

3

L2,5Yo

3.3.2. tdblSzatb6l leolvashat6, hogy 2009-t6l

itt is csokken6s

figyelhet6 meg a jdrad6kra jogosultak

szdm6ban.

3.3.3. sz6mti tSbl5zat- Rendszeres szoci5!is seg6lyben r6szesitettek sz6ma
rendszeres szoci5lis

seg6lyben r6szesiil6k

ev

t6

1564 6vesek %-5ban
18

2008

18

o,04

2009

7

o,02

20LO

8

o,o2

207L

9

o,o2

20t2

15

0,04

2073

15

0,o4

2074

16

0,04

20L5

13

0,03

2076

7

0,o2

A fenti tdbldzat a Kunbaracs telepi.il6sen rendszeres szocidlis seg6lyben r6szesitettek szdmdt mutatja. Az
adatsorokb6l kiolvashato, hogy 2009-t6l noveked6s tapasztalhat6 a seg6lyezettek szdmdban.
Ez a gazdasdgi helyzet 6s az egyre nehezebb 6letkori.ilm6nyek miatti nagyobb ardnyU igenyl6sek
fi.iggv6ny6ben alakulhatott igy. 2oL6-ra nagy ardnyf csokken6s tapasztalhat6 a seg6lyezettek szdmdban.
3.4 LakhatSs, lak6shoz jut5s, lakhat6si szegregdci6

E fejezetben a lakhatdshoz kapcsol6d6 teriiletet elemezzUk, kiemelve a b6rlakiis-dllomdnyt, a szocidlis
lakhatdst, az egy6b lakdsc6lra nem haszndlt lakdscelU ingatlanokat, feltdrva a teleptil6sen fellelhet6
elegtelen lakhatiisi kori.ilmenyeket, vesz6lyeztetett lakhatdsi helyzeteket 6s hajl6ktalansdgot, illetve a
lakhatdst seglt6 tdmogatdsokat. E mellett r6szletezztik a lakhatSsra vonatkoz6 egy6b jellemz6ket,
els6sorban a szolgdltatdsokhoz va16 hozzdf6r6st.

Az onkormdnyzati tdrv6ny az 6nkormdnyzatok elldtand6 feladatai kOzdtt rOgziti a lakds (6s helyis6g)
gazddlkoddst. A tcirv6ny rtigziti az dnkormdnyzatok szdmdra a hajl6ktalansdg megel6zes6nek, 6s a
terUletUk6n hajl6ktalannd vdlt szemelyek ellSt6sdnak 6s rehabilitiici6jdnak kotelezetts6g6t 2013. janudr 1j6t61.12

A lakdsfenntartdsitdmogatds a szocidlisan rdszorul6 hiiztartiisok r6sz6re a hdztartds tagjai dltal lakott lakds,
vagy nem lakiis c6ljdra szolgdl6 helyis6g fenntartdsdval kapcsolatos rendszeres kiaddsaik viseles6hez
nytijtott hozzdjirulds. A jegyz6 a villanyiram-, a viz- 6s a g6zfogyasztds, 6s a szem6tszdllitds dijdhoz, a

lakb6rhez vagy az alb6rleti dijhoz, a lakdsc6l0 p6nzint6zeti kdlcs6n t6rleszt6-r6szlet6hez, illetve
tUzel6a nyag ko ltsegeihez la kdsfe n nta rtiisi tiimogatdst ny0jt.
3.4.3. szSmf tdbl6zat -

6,v

la

a

16szesiil6k

kdsfenntaft 6sl t6mogatSsban
r6szesltettek szdma

ad6ssCgcsiikkent6si
tdmogat5sban r6szesiil6k
sz6ma

2008

L27

0

2009

L2

0

2010

22

0

20L7

34

0

l2Eves jelentds a lakhatAsi
szeg6nyseg16l, 201 1. Habitat for Humanity MagyarorszAg, 2012. j1nius

19

2012

49

0

2013

51

0

2014

57

0

2075

56

0

20t6

L7

0

lakdsfenntart6si tdmogatds alanyi jogon, normativ alapon dllapithat6 meg. A lakdsfenntartdsi
tdmogatdsban r6szesi.l16k sz6ma 2009-t6l folyamatos emelkedest mutat. Sajnos ez az adat azt mutatja, hogy
egyre tobb embernek van sziiks6ge tdmogatdsra, ahhoz, hogy otthonukat ne veszits6k el, ne kapcsoljdk ki a
kdzm0vek a szolgdltatSsaikat (vizet, villanyt, grizt). 2OL6-ra nagy ardny0 csdkken6s tapasztalhat6 a

A

mege15z6 6vekhez k6pest.

3.4.1. szdmf tdblSzat

6v

-

6sszes

b6rlakSs SllomSny

lakds5llomSny (db)

(dbl
ebb6le!6gtelen

ebb6lel6gtelen
lakhatdsi

lakhatdsi

k6r0lm6nyeket
biztosft6lakdsok

k6r0lm6nyeket
biztosft6lakCsok

sz5ma

szdma

2008

327

0

2

0

2009

328

0

2

0

2070

328

0

2

0

20tt

329

0

2

0

2012

329

0

2

0

2013

294

0

2

0

2074

294

0

2

0

2015

294

0

2

0

20L6

294

0

2

0

o/ b6rlakds-iillomii ny
A fenti t6bliizatb6l leolvashat6, hogy Kunbaracson 2 db b6rlakiis dll rendelkez6sre.

b/ szociiilis lakhatds

20

A3.4.7 szdmri tiibliizat mutatja, hogy 2 db szocidlis lakis van a telepUl6sen.
c/ egy6b lakdsc6lra haszndlt nem lakisc6hi ingatlanok
Nincs ilyen lakiis a teleptil6s kdzigazgatdsi terlilet6n.

d/ el6gtelen lakhatdsi kdri.ilm6nyek, vesz6lyeztetett lakhatdsi helyzetek, hajl6ktalansiig
Telepi.ilesUnktin el6gtelen lakhatdsi k6riilm6nyben tudomdsunk szerint L t6 61. Vesz6lyeztetett lakhatdsi
helyzet szerencs6re nem volt az elmf lt id6szakban, illetve 1 k6t f6s csalSd eset6ben sikeriilt id6sotthoni
elhelyez6st biztositani az ott lak6k eset6ben.
e/ lakhatiist segit6 tdmogatdsok

tud csak tdmogatdsokat ny0jtani.
A 3.4.3 tdbliizat azt mutatja, hogy mennyien rdszestiltek lakisfenntartdsi tiimogatdsban. A sz6mok azt
mutatjdk, hogy 2009-t6l egyre tobb esetben k6rt6k ezt a tdmogatiist. 2016-ban nagy ardny0 csokken6s
tapasztalhat6.
Az 6nkormdnyzat lehet6s6geihez m6rten

//

elad6sodottsdg

Komoly probl6ma az elad6sodds, k0l6n6sen a hdtrdnyos helyzetfi, munkdjukat elveszit6 vagy alacsony
jcivedelmfi, id6s, vagy tdbb gyermekes csalddoknak.
Ez a r6teg veszitheti el a lakdsdt, vdlhat hajl6ktalannd leginkiibb, vagy ndluk kapcsoljdk ki fizet6s hidnydban a
k6zszolg6ltatdsokat.
Nagyon fontos, hogy telepi.il6siink lak6inak megpr6biljunk segiteni, amennyiben ilyen prob16ma merUl fel.

g/ lakhatds egy6b jellemz6i: kUlteriileteken 6s nem lak6Ovezetben elhelyezked6 lakdsok, min6s6gi
k6zszolgdltatdsokhoz, kdzmfiszolgdltatdsokhoz, k6z<iss6gi k6zleked6shez va16 hozzdf616s bemutatdsa
Villanyn6lkiili tanydkon 616k eset6ben az alapvet6 komfort hiiinya jelentkezik, sziliird burkolat0 utak
hidny6ban nem megfele16 a k6zleked6si infrastrukt0ra, vezet6kes viz nincs. A tanyagondnoki szolgdlat segiti
a tanyai gyermekek oktatiisi int6zm6nybe val6 szillit6s6t. lnternet esetlegesen megoldott a tanya
el

helyezked6set6l fi.igg6e n.

3.5 Telepek, szegreg5tumok helyzete

o)a telep/szegregdtum mint

lak6kdrnyezet jellemz6i (kiterjedts6ge, tertileti elhelyezked6se,
megkdzelithet6sdge, lakiisiillomdnydnak Sllapota, k6zm(elldtottsdga, kdzszolgdltatdsokhoz va16 hozzdf6r6s
lehet6s6gei, egy6b kOrnyezet-eg6szs6gUgyi jellemz6i stb.)

Telepiil6sUnktin nincs szegregdtum
szdma, tdrsadalmi probl6mdk szempontjdb6l f6bb jellemz6i (pl.
6letkori megoszl6s, foglalkoztatottsdgi helyzet, seg6lyezettek, h6trdnyos, halmozottan hdtrdnyos helyzet0
gyermekek ardnya, stb.)

b/ a telepen/szegregdtumokban 6l6k

Miveltelepek, szegregdtumok nem jellemz6ek, igy ilyen k<irUlm6nyek koz6tt

616

emberekrSl sem tudunk.
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c/ szegregdci6val vesz6lyeztetett terilletek, a lakossdg teriileti dtrendez6d6s6nek folyamatai

Telepiil6stinktin nem relevdns.
3.5 Eg6szs€giigyi 6s szoci6lis szolgSltat6sokhoz va!6 hozz6f6r6s

a)

az eg6szs6g Ugyi

a la

pszo lgd ltatd sokhoz, sza ke I lStds hoz va 16 hozz6f 6rds

Teleptil6si.inkdn m(kddik orvosi rendel6 6s gy6gyszertdr Kunbaracs, Kossuth Lajos u. 19. szdm alatt. ttt

mindenki szdmdra e16rhet6ek

az eg6szs6giigyi

alapszolgdltatdsok.

A

kii16nbrjz6 szakelldtdsok

a

megyesz6khelyen, Kecskem6ten vehet6k ig6nybe.

bi prevenci6s

6s sz(r6programokhoz (pl. n6peg6szs6gUgyi, koragyermekkori kotelez6 sz(r6sekhez)

va16

hozzdf616s

A kUl6nbdz6 prevenci6s 6s sz$r6 programok szint6n az orvosi rendel6ben 6rhet6ek el, amennyiben az orvos
rendelkezik a megfele16 eszk6z6kkel.
Az Olel6 K6z Alapitvdny ,,Eg6szs6gtigyi rendezv6ny a Homokh6tsdg lakossAginak" LEADER pily{zat
keret6 be n sz( r6si programokat szervezett 2013 okt6be16ben.
Kunbaracson a kerekegyhdzi M6ra Ferenc Altal6nos lskola Kunbaracsi Telephely6n val6sul meg, a szfir6
programok a kdvetkez6k:
E96szs6gtigyi felviliigositds, eg6szs6gfejleszt6s.
Szlv-6s 6rrendszeri sz(r6s (v6rnyomds, v6rcukorszint, koleszterin, triglicerid szint m6r6se, testttimeg index
meghatdroz6s) 6letm6dbeli tandcsadds, di6tds tandcsad6s.
U ro 169ia vizsgd latok, prosztata k6rd6iv, inkonti nencia tandcsadds
Anyajegyszfir6s, b6rvizsgdlat, dermatoszk6pos sz0r6s, b6rdpolisi tanicsadds, f6nyv6delmi tandcsad6s
Ortop6dia i sz(r6sek: gerincsz(r6s, hidtal p vizsgd lat, ta nicsadds
Csoportos ta rtdsjavit6 torna gyerekeknek
Ha

lliisvizsgiilat

2017 mdrciusdban eg6szs6gnap keri.ilt megrendez6sre a kunbaracsi Mfivel6d6si H6zban, ahol az eg6szs6ges

6letm6ddal kapcsolatos informdci6kkal, illetve sz$rfvizsgilatokkal segitett6k

a helyi lakosokat az

eg6szs6ges 6letm6d kialakitdsdban.

c/ fejleszt6 6s rehabilit6ci6s ellStdshoz va16 hozzifdr{s

Helyben ezek az elldtisok nem 6rhet6ek el. A megyesz6khelyen biztositottak a fejleszt5 6s rehabilitdci6s
elliitdsok.

d/ kdz6tkeztet6sben az eg6szs6ges

td pld lkozds szempontja ina k megjelen6se

Az6vodai, iskolai 6s szociSlis 6tkez6st a kerekegyh6zi iskola konyhiija biztosftja. A tanyagondnoki szolgdlat
helybe sziillitja az eb6det.

e/ sportprogramokhoz

A

va 16

hozzdf6r6s

labda1096 sport kepviselteti magdt telepi.il6stinkdn.
tehets6geket 6s mindenkit, aki kedvet 6reza focihoz.

A Kunbaracs KSE labda1096 csapat vdrja a fiatal
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Ezen kivill a Kunbaracsi Sport EgyesUlet a k<izs6g sport6let6nek, szakosztilyok, kciz6ss6gek m(k6d6s6nek
el6segitds6t is szorgalmazza. Ennek 6rdek6ben 6vek 6ta rendszeresen egyUttm(kodnek helyi civil
szervezetekkel, amely egytittmfikod6s c6lja az eg6szs6ges 6letm6d kialakitdsa Kunbaracs kdzs6g lak6i
szdmdra. Szerveznek csalddi sport d6lutdnokat, kosdrlabda meccseket h6tv6geken, falunapi
rendezv6nyeken kispiilytis foci meccseket, iigyess6gi sport versenyeket is tartanak nagy sikerrel.
Progra mja i k r6szei a te lepti l6si eg6szs6gte rv sike res megva l6sitdsd na k.

//

szem6lyes gondoskodiist ny0jt6 szocidlis szolgdltatdsokhoz va16 hozzdf6r6s

Tanyagondnoki szolgdlat 6vek 6ta mUk6dik a teleptil6sen, 6 szdllitja a rSszorul6kat orvoshoz, eg6szs6gtigyi
szakelldtdsra. Szocidlis 6tkez6s keret6ben ell6tottaknak helybe szdllitja az eb6det.

g/ hiitriinyos

megkUltinb6ztet6s, az egyen16 b6nism6d kdvetelm6ny6nek megs6rt6se

a

szolgdltatdsok

ny0jtiisakor
Mindenki egyenl6 m6don veheti ig6nybe a kUl6nboz6 szolgdltatdsokat. Nincs tudomdsunk r6la, hogy bdrkit
is hdtrdnyos megkiiltlnbdztet6s 6rt volna ezen a terUleten.

h) pozitiv diszkrimindci6 (hiitriinykompenzd16 juttatdsok, szolgdltatdsok) a szociSlis 6s az eg6szs6gtigyi
elldt6rendszer keretein beltil
Egyenl6 m6don f6rnek hozz6 az elldtdsokhoz a tdrsadalom ktiltinbtiz6 csoportjai. Aki megteheti esetleg
magdnorvoshoz jdr, de a t6bbs6g az alap orvosi ell6tiisokat helyben veszi ig6nybe, k0l6ndsk6ppen azok akik
hdtrdnyos helyzetben vannak.
3.7 Ktiztiss6gi viszonyok, helyi ktiz6let bemutatSsa

o/ k6zdss6gi 6let szinterei, f6rumai
Kunbaracson a Kdnyvtiir, lnformdci6s 6s K6ztiss6gi Hely, valamint a kerekegyhiizi M6ra Ferenc Altaldnos
lskola Kunbaracsi telephelye vehet6 ig6nybe a k<iz6ss6gi 6let gyakorlSs5hoz. Osszegyfilhetnek a helyi

lakosok megbesz6lni a probl6mdikat, valamint a k0ltinbdz6 rendezv6nyek megszervez6se c6lj:ib6l is
tisszejdveteleket.
A www.kunbaracs.hu oldalon pedig online formSban 6rhet6ek el a telepi.il6s 6let6t 6rint6 6s befolydsol6
informdci6k, h[rek, valamint hirdetm6nyek is felkertilhetnek ide. A honlap informiici6kkal szolgdl mindenki
ta rthatna k

szdm6ra.

b/ k6z6ss6gi egyi.itt6l6s jellemz6i (pl. etnikai konfliktusok 6s kezel6sUk)
Kistelepi.il6s l6v6n Kunbaracson etnikai konfliktusok nem jellemz6ek. A telepi.il6s lak6i b6k6sen, egymdst
segitve 6lik mindennapjaikat.

c/ helyi kdzoss6gi szolidaritds megnyilvdnuldsai (adomdnyozds, 6nk6ntes munka stb.)
dsszefogds jellemz6 telepi.il6sUnk6n. A kiilonb<iz6
lebonyolitdsdban is szlvesen seg6dkeznek az itt 616k.

Az

helyi rendezv6nyek

megszervez6s6ben 6s

3.8 A roma nemzetis6gi tinkorm6nyzat cdlcsoportokkal kapcsolatos es6lyeryenl6s6gi tev6kenys6ge,
rtners6ge a teleptil6si tinkormSnyzattal

pa

Kunbaracs teleptil6sen nem m(kddik roma nemzetis6gi 6nkormdnyzat.
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3.9 Ktivetkeztet6sek: probl6mdk beazonositSsa, fejleszt6si lehet6s6gek meghatSroz6sa.
A m6lyszeg6nys6gben 6l6k 6s a romdk helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsg6lata sordn teleptil6siinkrin

beazonositott prob16mdk

fejleszt6si lehet6s6gek

magas a tart6s munkan6lkiiliek ariinya

a tendencia visszaszoritdsa a
munkahelyteremt6s el6segit6s6n kereszti.il

- kdpz6sek, tovSbbk6pz6s szervez6se,
16szmunkaid6s fogla lkoztatis 6s tSvmunka

szorgalmazisa a foglalkoztat6knSl 6s

a

C6lcsoportban
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4. A gyermekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge, gyermekszeg6nys6g

4.1. A ryermekek helyzet6nek iiltal6nos iellemz6i (pl. gyermekek szdma, ardnya, 6letkori megoszlSsa,
demogrSfiai trendek stb.)
Els6k6nt iittekintjiik a gyermekek helyzet6nek elemz6s6hez kapcsol6d6 definici6kat 6s szabdlyozdst.

-

Vesz6lyeztetetts6g: olyan - a gyermek vagy mds szem6ly dltal tan[sitott
magatartds, mulasztds vagy
ktirtjlm6ny ktivetkezt6ben kialakult dllapot, amely a gyermek testi, 6rtelmi, 6rzelmi vagy erktilcsi fejl6d6s6t
giitolja vaBy akaddlyozza (Gyvt. 5. 5 n) pont)

A v6delembe v6tel a gyermekv6delmi gondoskodds keret6be tartoz6 hat6siigi Int6zked6s. A kialakult
vesz6lyeztetetts6g megsziintet6se 6rdek6ben a gyermek v6delembe v6tele a gyermekj6l6ti szolg6ltatis
feladata. Ha a szii16 vagy mis ttirv6nyes k6pvisel6 a gyermek vesz6lyeztetetts6g6t az alapelldtdsok
6nk6ntes igenybev6tel6vel megszuntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan felt6telezhet6, hogy
segits6ggel a gyermek fejl6d6se a csalSdi kornyezetben mdgis biztosithatS, a telepiil6si Onkorm6nyzat
jegyz6je a gyermeket v6delembe veszi (Gyvt. 68. 5 (1) bekezd6s).
A gyermekek v6delme a gyermek csa16dban tdrt6nS nevelked6s6nek el6segit6s6re, vesz6lyeztetetts6g6nek
megel6z6s6re 6s megsziintet6s6re, valamint a szUl6i vagy m6s hozzdtartoz6i gondoskoddsb6l kikerti16
Byermekhelyettesit6 v6delm6nek biztositiisiira irdnyul6 tev6kenys6g. A gyermekek v6delm6t p6nzbeli,

term6szetbeni 6s szem6lyes gondoskod6st nytjt6 gyermekj6l6ti alapelliitiisok, illewe gyermekv6delmi
szakelliltdsok, valamint a Gyvt-ben me8hat6rozott hat6sCgi int6zkeddsek biztositjiik.
P6nzbeli 6s term6szetbeni ellStdsok:

ala rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny,
b) a rendkiviili gyermekv6delmi t6mogatds,
c) a Byermektartdsdij mege16legez6se,

d) az otthonteremt6si tiimogat6s,
e) a kieg6szit6 gyermekv6delmi t6mogatds.

f) a tanyagondnoki szolg6lat szolgdltatCsai
A szem6lyes gondoskodds keret6be tartoz6 gyermekj6l6ti alapelliit6sok:
a)a gyermekj6l6ti szolgiiltatiis,
b) a gyermekek napktizbeni

ellitiisa,

c) a gyermekek iitmeneti gondozdsa.

A szem6lyes gondoskod6s keret6be tarto26 Byermekv6delmi szakellStdsok
a) az

otthont ny0jt6 ell6tiis,

b) az ut6gondoz6i ell6tiis,
c) a

teriileti gyermekv6delmi szakszolgdltat6s.

A gyermekv6delmi gondoskod6s keret6be tarto26 hat6siigi int6zked6sek:
a)a v6delembe v6tel,

b) a csaliidbafogadiis,
?5

c) az ideiglenes hatiilyU elhelyez6s,

d) az 6tmeneti nevel6sbe v6tel,
e) a tart6s nevel6sbe v6tel,

fl

a nevel6si feliigyelet elrendel6se,

g) az ut6gondoziis elrende16se,

Az ell:it6sok 6s int6zked6sek nyrijtdsa 6s megt6tele, azok ellen6rz6se, valamint biztositdsa sor5n adatok
kezel6s6re az aldbbi szervek 6s szem6lyek jogosultak:
a)a gyermekek v6delm6t biztosit6 hat6sdgi feladat- 6s hat6skoroket gyakorl6 szervek 6s szem6lyek (Gyvt.
16. 9),
b) a f6v;irosi f6jegyz6,

c) a gyermekj6l6ti alapellStdst 6s gyermekv6delmi szakell6tiist
vezet6je,

nyljt6 szolgiiltatiis, int6zm6ny fenntart6ja,

d) a helyettes szii16, nevel6szii16,

e) a gyermekjogi k6pvisel6, illetve amennyiben a gyermek panasz5nak orvoslSsa 6rdek6ben felt6tleniil
szuks6ges a betegjogi k6pvise16, illetve az ellitottjogi k6pvisel6,
f) az iildozatsegit6s 6s a kiirenyhit6s feladatait ell6t6 szervezetek,
g) a Byermekv6delmi szak6rt6i bizottsdg.

Hitrdnyos 6s halmozottan hStrSnyos helyzet: A ktiznevel6si ttirv6ny 2013. szeptember 1-6ig hati6lyban
tart.ia a kdzoktat5sr6l sz616 ttirv6ny 121.5-a (1) bekezd6s6nek 14. pontjdban rdgzitett definici6t a hdtrdnyos
6s halmozottan hdtr5nyos helyzet vonatkozds6ban, ezt ktivet6en a definici6t a Gyvt. fogja tartalmaznil3' A
2013. szeptember 1-6ig hatiilyos szab5lyoziis 6rtelm6ben hiitriinyos helyzetfi az a gyermek, tanul6, akinek
rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre va16 jogosultsSgiit csaliidi kdrtilm6nyei, szoci5lis helyzete miatt
megiillapitottiik. E csoporton beliil halmozottan h6trSnyos helyzetfi az a gyermek, tanul6, akinek tdrv6nyes
felugyeletdt ell:it6 sztil6je, 6vodiis gyermek eset6n a gyermek h6rom 6ves kordban, tanul6 eset6n a
tank6telezetts6g bedlliisSnak id6pontj5ban legfeljebb az iskola nyolcadik 6vfolyamdn folytatott
tanulmdnyait fejezte be sikeresen. Err6l a sziil6 dnk6ntesen a Gyvt-ben meghatdrozott elj5rds keret6ben
nyilatkozhat. Halmozottan hiitriinyos helyzet0 az a gyermek, tanu16 is, akit tart6s neve16sbe vettekA jegyz6 tisszesifi a telepiil6si dnkorm6nyzat illet6kess6gi teri.ilet6n a hdtrdnyos 6s halmozottan hiitriinyos
helyzetfi gyermekek 6s tanul6k szdmdt 6s az ily m6don el6iillitott statisztikai adatokat minden 6v okt6ber
31-ig megkiildi az illet6kes kormiinyhivatal r6sz6re.
Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny: A jogosult gyermek sz6m6ra a telepiil6si 6nkorm5nyzat .iegyz6je
a Gyvt-ben meghatSrozott felt6telek szerint rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre va16 jogosultsiigot
Sllapit meg. (Gyvt. 18. $ (1) a)) A jogosults6g megiillapitiisa sor6n sor kerUl a jtivedelmi 6s vagyoni helyzet
vizsgdlat5ra a Gyvt. 19.5-a szerint.

Kieg6szit6 gyermekv6delmi t6mogat6s: A t6mogatdsra az rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben
r6szesiil6 gyermek gydmjdul rendelt hozz6tartoz6 jogosult, aki a gyermek tartds6ra kt teles 6s

13A

nyugelldtdsban,

korhat6r el6tti elldtiisban,
szolBiilatij:irand6sdgban,

balettmfiv6szeti6letjiirad6kban,
6tmeneti bdny:iszjiirad6kban,
id6skorfakj6rad6kiiban

h6trCnyos ds halmozottan hitrSnyos helyzet Gwt-ben rtigzitett definici6ja a

$blon k6szit6sekor m68 nem ismert.
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vagy olyan elldtdsban r6szestil, amely

a

nyugdijszer0 rendszeres szoci5lis elldtdsok emel6s6r6l sz6l6

jogszabSly hatdlya ald tartozik. (GWt. 20lB.S (1))

Kedvezm6nyes gyermek-6tkeztet6s:

A rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny megiillapitiisa eset6n a

gyermek jogosult a gyermek6tkeztet6s normativ kedvezmeny6nek ig6nybev6tel6re.

annak a rendszeres gyermekv6delmi
kedvezm6nyben r6szesii16 gyermeknek a sztilSje r6sz6re, aki a hdrom-, illetve n6gy6ves gyermek6t beiratta
az 6voddba, tovdbbd gondoskodik gyermeke rendszeres 6vodiiba jdratdsdr6l, 6s akinek rendszeres
gyermekv6delmi kedvezm6nyre va16 jogosultsdga fenndll, p6nzbeli tdmogatdst foly6sit. (Gyvt. 20/C. S (1))

6vod{ztatdsi tSmogatSs:

A telepiil6si onkormdnyzat jegyz1je

Magyar iltampolgSrsdggat nem rendetkez6 ryermekek: Els6sorban a mened6kjogr6l sz616 2007. 6vi LXXX.
torv6ny szerinti mened6kjogot k6r6, menekiilt, mened6kes, oltalmazott vagy humanitdrius tart6zkoddsi
enged6llyel rendelkez6 gyermekek helyzet6re szUks6ges kit6rni. A mened6kes - rdszorultsdga eset6n jogosult a befogadds anyagi felt6teleire, valamint elldtiisra 6s tdmogatdsra. A menekiilti.igyi hat6sdg,
valamint a jegyz6 az elldtdsra, tdmogatdsra vonatkoz6an hatdrozattal d6nt (2OO7.6vi LXXX. t6rv6ny, 32. 5).

o/ vesz6lyeztetett 6s v6delembe vett, hdtrdnyos helyzetfi, illetve halmozottan h6triinyos
gyermekek, valamint fogyat6kossAggal

616

helyzetfi
gyermekek sz6ma 6s arinya, eg6szs6gi.igyi, szocidlis, lakhatdsi

helyzete

kiskor6

4.1.1. szdmf t5blSzat - Vddelembe vett 6s

v6delembe vett 18 6v

vesz€lyeztetett kiskonri gyermekek

alattiak szdma

sz6ma

2008

1

1

2009

0

0

2070

0

0

2017

0

0

20L2

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

o

2016

0

0

6v

szama
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A 4.1.1. tdblSzat adatai alapjdn elmondhatjuk, hogy 2009 6s 2015 kozcitt nem volt vesz6lyeztetett kiskor0
gyermek a telepiil6sen, valamint azt is, hogy v6delembe v6tel nem tort6nt ezen id6szak alatt.
A szi.rlSk lehetds6geikhez m6rten p16biiljiik a legt<ibbet megadni gyermekeiknek 6s rendezett csalddi
kdri.ilm6nyeket biztositani szdmukra. Ez sokszor nem konnyfi feladat a neh6z gazdasdgi helyzet miatt.

b/ rendsze res gyermekv6del

m

i kedvezm6nybe n r6szesitettek szd ma

A rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyt a csaldd egy f6re es6 j6vedelme ardnydban dllapitjiik meg.

a

rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben nem r6szesii16k legt6bbszor nem a
jdvedelem
miatt esnek el a jogosultsdgt6l, hanem az6rt, mert az alapvetd papirjaik is
megemelkedett
elvesznek, hiSnyoznak, vagy egy vdldsi szakaszban - vagy egyeb mds okb6l - nem, vagy nehezen tudnak
jdvedelemigazolSst szerezni hdzastdrsukt6l, illetve az elmaradt gyermektartds ellenere nem inditanak
hatosdgi eljdrdst, ami pedig lehet5v6 tenn6 a jdvedelem igazoldsdt. Mindezen okok 6ppen a legszeg6nyebb,
legrdszorul6bb csalddokat 6rintik.

Fontos, hogy

4.1.1. szSmfi tibl6zat - V6delembe vett 6s

ev

v6delembe vett 18 6v

alattiak szSma

kiskor[

Megszfintetett esetek szfma a 18 6v
alatti v6delembe vettek kdzii!

szama

vesz6lyeztetett kiskorti gyermekek
sz6ma

2008

1

1

2009

0

0

20to

0

0

2071.

0

o

2012

0

0

201.3

0

0

2074

0

0

20t5

0

0

2016

0

0

Kunbaracson 2008-t6l 2OLl-ig a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesitettek szdma 6vr5l
6vre novekedett. 2011-ben 86 f6t r6szesitettek ebben a kedvezm6nyben. Ez az adal a csalddok anyagi
helyzet{nek romldsdt is jelzi egyben. Egyre tdbb ember szorul 16, hogy ig6nybe vegye a rendszeres
gyermekv6delm i td mogatdst.
c/ gyermek jogdn

jii 16 helyi juttatiisokban

r6szesU16k szdma, ardnya
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Helyijuttatiist nem tudunk biztosltani, de gesztus 6rt6kfi helyi ifjri polgdrri fogaddsi cerem6nia van minden
6v 6sz6n a szUreti napokhoz kapcsol6dva. Em16klap keri.il dtaddsra minden rijszOl6tt 6desanyjiinak.

d/ kedvezmenyes iskolai 6tkeztet6sben r6szestil6k szdma, ard nYa
41.3. szrm0 tdb,dzat-

6vodai - iskolai

ln8Fnc3atked$en
6v

,artvaY6l Eamt

hlycnGatt t.st
rashlcv6L

n

sln. l*ob

t

50 €4Edato6

mart6lf

dr.maryrsattr ralrc

haycncst,rtr!0yu

Cll&&.r

lofE t-rln.1-r3.aftlvm rai..ol6l3h.

6rod&t**t

ttnot t6.r
,ararfld(rltn

ily&l attcrt.t6sben

rar.dlSkntula

6r,oda

1{,A'folyilr

2008

13

19

o

l9

0

0

2009

13

18

0

18

0

o

2010

77

15

0

16

0

l4

2017

15

10

0

10

0

44

20t2

15

10

1

10

0

0

2013

15

!2

1

t2

0

o

20L4

L4

72

0

12

0

o

2015

13

11

1

11

0

o

2016

t4

9

0

10

0

0

r6szesli16k
4.1.3. tdbldzat mutatja, hogy az ingyenes tankonyvel ldtdsban 6s ingyenes iskolai 6tkeztet6sben
szdma cstikken6 tendenciSt mutat 2OL6-ig

rdnya
e) magyar a am polgd rsdggal nem re ndel ke zo gyermekek szama a

gyermek.
Nincs a telepill6sen magyar iillampolgiirs6gSal nem rendelkez6
gyermekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge
4.2 Szegreg5lt, tel epszer( lak6ktirnyezetben 6t6
igy ilyen
sem telep, sem szegreg5tum nincs a telep0l6sen'
A 3.4. 6s 3.5 fejezetben m5r kifejtettuk, hogy
kornyezetben 616 gYermek sincs'
616 ryermekek
hStr6nYos helYzetfi, valamint fogyat6kossSggal
4.3 A hdtr6nYos, illewe halmozottan

val6 hozz5f6r6se

egY v6d6n6re
dltal ell5tott te lepiil 6sek szdma,
o) vdd6n6i ell6t6s jel lemz6i (Pl a v6d6n6
bettiltetlen stiituszok)

jutott ell6tott,
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5.3. szdmrl

tibliizat - Csal6dtervez6s

a

es

rme

terlilete

6v

v6d6n6k sz6ma

0'3 6v kdzdtti
gyermekek s26ma

6tlagos gyermekszCm

2m8

1

27

2L

2m9

1

76

15

2070

7

15

15

201.7

1

L4

t4

2072

1

13

13

2013

1

20

20

20t4

1

2t

27

2015

1

19

19

v6d6n6nk6nt

zo
20
gyermekek
v6d6n6i
feladatokat.
A
A telepiil6sen 1 v6d6n6 liitja el a
szilma alapj;in 1 f6 elegend6 ezen
teend6k elv6gz6s6hez.
20L6

L

b,f gyermekorvosi elliitiis jellemz6i (pl. h6zi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellSt6shoz val6
hozzil6r6s, bet6ltetlen hdzi gyermekorvosi praxisok sz5ma)
1 orvos liltja el a feladatokat telepi]l6siinkon. Mind a feln6tt, mind a gyermekorvosi feladatokat is 6 viszi.
orvosi i.igyelet gyermekek 16sz6re Kecskem6ten vehet6 ig6nybe.
Fogorvos Kerekegyhdzdn, valamint Kecskem6ten 6rhet6 el, ugyan tgy mint a kiilOnbiiz5 szakorvosi
elldtdsok.

Cves kor[ak speci6lis (eg6szs6gUgyl-szociiilis-oktatesi) elliitiisi ig6nyeire (pl. korai fejleszt6sre,
rehabilitiici6ra) vonatko26 adatok

c/ 0-7

A speciiilis elliitiisok szint6n a megyesz6khelyen vehet6ek i96nybe, azoknak akiknek sziiks6gi.jk van
d/ gyermekj6l6ti

a la

pe

I

16.

liitiis

Gyermekj6l6ti szolgiilat mUk0dik, helyben heti egy alkalommal tartanak fogad6

6rit

az dnkormSnyzatndl.

A gyermekj6l6tl szolgSltatdst 11 gyermek veszi ig6nybe. Nyiiri tiiboroziist 6s az iinnepekhez kapcsol6d6
programokat szerveznek szdmukra. (pl.ruhaosztis)
e./

gyermekv6delem

Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny: A jogosult gyermek sziimiira a telepi.i16si onkormSnyzat jegyz6je

a Gyvt-ben meghat6rozott felt6telek szerint rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre va16 jogosultsiiBot
iillaplt meg. (Gyvt. 18. 5 (1) a))a jogosultsiiB megiillapitdsa sordn sor kerijl a jdvedelmi 6s vagyoni helyzet
vizsgdlat5ra a Gyvt. 19. S-a szerint.

Amint azt a 4.L.2 szdmt tiibliizat is mutatja a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesiil6k
szdma 6vr6l-6vre n6 Kunbaracson. A csal6doknak, csonka csalSdoknak sziiks6giik van kUltinbtjz6
kedvezm6nyekre, tdmogat6sokra, mert anyagi helyzeti.ik nem minden esetben megfele16 ahhoz, hogy
gyermekiiket/gyermekeiket megfele15 kOriilm6nyek ktiztitt tudj:ik felnevelni vagy meB tudjdk venni a
sztiks6ges dolgokat.
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A gyermekek v6delme a gyermek csalddban ttirt6n6 nevelked6s6nek el6segit6s6re, vesz6lyeztetetts6g6nek
megel6z6s6re 6s megszr.intetes6re, valamint a sztil6i vagy m6s hozz6tartoz6i gondoskodiisb6l kikerii16
Eyermekhelyetteslt6 v6delm6nek biztosit6sdra ir5nyul6 tev6kenys6g. A gyermekek v6delm6t p6nzbeli,

term6szetbeni 6s szem6lyes gondoskod6st nyfjt6 Byermekj6l6ti alapelldtiisok, illewe gyermekv6delmi
szakell5tSsok, valamint a Gyvt-ben meghat6rozott hat6siigi int6zked6sek bi2tositjiik.
Helyben a jegyz6 d6nt a vddelembev6tel16l, adott esetben a csalidb6l va16 kiemel6sr6l. Kunbaracson
v6delembev6tel eddig l esetben ttirt6nt 2008-ban, ezt a 4.1.l tiibliizat mutatja.

/i

krizishelyzetben ig6nybe vehet6 szolgiiltatiisok

V6d6n5, gyermekj6l6ti szolgiilat tud helyben segits6get ny0jtani.

g/ eg6szs6gfejleszt6si, sport-, szabadid6s 6s sztinid6s programokhoz va16 hozzdf6r6s

A labda1096 sport k6pviselteti magiit telepUl6sijnk0n. A Kunbaracs KSE labdartg6 csapat vSrja a fiatal
tehets6geket 6s mindenkit, aki kedvet 6rez a focihoz.
Ezen kiviil a Kunbaracsi Sport Egyesi.ilet a ktizs6g sport6let6nek, szakosztdlyok, k6ztiss6gek mfik0d6s6nek
el6segit6s6t is szorgalmazza. Ennek 6rdek6ben 6vek 6ta rendszeresen egyiittm0k0dnek helyi civil
szervezetekkel, amely egyi.ittm(kod6s c6lja az eg6szs6ges 6letm6d kialakitiisa Kunbaracs kdzs6g lak6i
sz6m6ra. Szerveznek csal6dl sport d6lutdnokat, kosdrlabda meccseket h6tv6geken, falunapi

foci meccseket, iigyess6gi sport versenyeket is tartanak nagy sikerrel.
Programjaik 16szei a telepUl6si eg6szs6gterv sikeres megval6sitdsilnak.
Ezen rendezv6nyek a gyerekek sz6mdra is mind el6rhet6ek 6s eg6szs6gfejleszt6siik, sportoliisi lehet6s6geik
kiel6Bit6s6t c6lozziik meg.
Ktinyvtdr, lnformdci6s 6s Kirzs6gi Hely mfikddik a telepiil6sen, amely a gyermekek szdm6ra is ig6nybe
vehet6. Koz6ss6gi internet hozziif6r6si pontk6nt is m(k6dik, igy az internetezni v58y6 fiatalok, valamint
azok, akik szeretnek olvasni, elliitogathatnak 6s elttilthetik szabadidejtiket ndlunk.
rendezv6nyeken kispiilyiis

h/ gyermek6tkeztet6s (int6zm6nyl, h6w6gi, sziinidei) ingyenes tankiinyv
rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny megiillapit6sa eset6n a halmozottan h5trdnyos helyzetii
6vodiskorri gyermekek 6s az 1-8. 6vfolyamon tanul6k ingyenesen, mig a h:itrdnyos helyzetU tanu16k 50%-os
t6rit6si dij ellen6ben jogosultak 6tkeztet6sben r6szesulni.

A

lngyenes tanktinyvelliit6sra, egyben 50 szdzal6kos m6rt6k( kedvezm6nyes 6tke26sre jogosult a vonatko26
jogszab6lyok alapj5n az a tanul6, aki tart6san beteg, testi, 6rz6kszervi, 6rtelmi, besz6dfogyat6kos, autista,

ttibb foByat6kossiig egyiittes el6fordulSsa eset6n halmozottan fogyat6kos, rendszeres

Byermekv6delmi
kedvezm6nyben r6szesill, h5rom- vagy t6bbgyermekes csalSdban 61. lngyenes tanktinyvelldtdsra jogosult az
tanu16 is, aki: nagykorri 6s saj:it jogiin iskoliiztatiisi tdmogatdsra jogosult, pszich6s fejl6d6s zavarai miatt a
nevel6si, tanulSsi folyamatban tart6san 6s srilyosan akad:ilyozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia,
mutizmus, k6ros hyperkinetikus vagy k6ros aktivitiszavar).

A ny6ri gyermek6tkeztet6sn6l az iillam iiltal az tinkormdnyzatnak nytjtand6 tSmogatiis felt6tele, hogy a
teleptil6si Onkormdnyzat vdllalja, hogy (2012-ben) legal:ibb 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztiil
biztositia a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesi.il6 kiskorf gyermekek (a tovdbbiakban:
rdszorul6 gyermekek) 6tkeztet6s6t napi egyszeri meleg 6tkeztet6s form;ij;iban.Teszi mindezt, a gyermekek
v6delm6r6l 6s a gyiimugyi igazgatdsr6l sz6l6 1997. 6vi XXXI. tairv6nv 151. S (1) bekezd6s q)pontia alapjiin
ingyenesen vagy kedvezm6nyesen.

A nydri gyermek6tkeztet6s biztositdsiira ttibb 6ve lehet6s6ge van az dnkormdnyzatoknak, de az egyszeri
meleg 6tel biztositdsdra tdbb esetben tart6s 6lelmiszer, konzerv formiijiiban keriilt sor, amely nem
garantdlja a gyermekek szUks6gleteinek figyelembe v6tel6t.
3't

mdsk6ppen nem
ren

oktatdsdt

nevel6s6t,

r.,.teo",inl,;i";li
rgenybe'

ret.ben.A fogyat6ko

az Szt. hatdlya ald

ilii!:=ffT,::ifi:.fl:ff;;,.:,.,,:
t az a tanuro ir, ,ri a napkcizit

nem veszi

A kedvezm6nye kre
vonatkozd
logszabdlyok: a nem zeti
k<ilts6gvet6si tri rv6ny,
kciznevel6s16l sz6l6
a gyerm ekek v6delm6rdl
2071.. 6vi CXC.
tdru6n Y, az 6ves
tankcinyvpiac rendj6r6l
6s a gyiimi.igyi igazgatdsr6t
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A 4'1"3 szdmI

tdbliizat mutatja, hogy az 6voddskortlak
k6zritt 20L0-ben volt
dltaldnos iskotdban ingyenes 6tkeztet6sben
r6szesut5k szdma

csak

9 f6 jutott

hozzd dijmentesen az- iskolai 6tethez.

a legmagasab b, 17 f6. Az
cscikkenS tendencidt mutat. 2016-ban
mdr

A tankdnyv eildtdsra ugyan ezek a szdmok
vonatkoznak, mint ahogy azt
a fenti tdbldzatb6l kiolvashat6.
A nydri 6tkeztet6sre az a jellemz
6, hogy egyre tdbben ig6nyelt6k 2oL1,-ig,amikor
m6r 44f6 k6rte a sziinidei
6tkeztet6st. Az azutdni 6vekben nvariZite"rtet6s
nem volt.
i) h dtrd nyos megk [il6nb<iztet6s, az
egyenl6 bii n asm 6d k6vetelm e ny6 n e k
megs6 rt6se a szo lgdl tatdsok
nyu jtdsakor jiiriisi <inko rm dnyzati adat,
civil 6rdekk6pvise16k 6szrev6telei
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A

h6triinyos megkiildnbdztet6s, az egyen16 biiniism6d kdvetelm6ny6nek megs6rt6se nem jellemz6
telepul6si.inkon. Mindenki azonos m6don, anyagi helyzet6t6l fiiggetlenul veheti ig6nybe a k0l6nb6z6
szolBdltat6sokat, lehet6s6geket.

i)p ozitiv diszkrimin.ici6 (hdtriinykompenzii16
Hiitriinyos helyzet( tanul6k sz6mSra

a

juttatdsok, szolgiiltatiisok) az elldt6rendszerek keretein

beli..il

MOZAIK levelezd verseny ny0jt lehet6s6get a tehetsdg
6ta r6szt vesziink 6s az osztSly kiriinduldsokat

klbontakoztatesdra. REAL-os osztdlykassza programban 6vek
ebb6l finanszlrozzuk.

Rdszorul6knak kedvezm6nyes tdborozdsi lehet6s6get szervez a gyermekj6l6ti szolSiilat

4.4

A

kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermekek/tanul6k, valamint fogyat6kossiiggal 616 gyerekek

ktizoktat6si lehet6s6gei 6s esdlyegyenl6s6ge
Kunbaracson az dltalSnos iskola 1-4 osztillya mUkddott osszevondsban 2015-ig, egy tanul6csoportban
kerekegyhdzi M6ra Ferenc Altaldnos lskola Telephelyek6nt. 2015-t6l az iskola telephelye meBszfint

a
a

telepii16sen.
Fogalmak:

Kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermekek, tanul6k:
a) k0lonleges bdndsm6dot ig6nyl6 gyermek, tanu16:
aa) sajiitos nevel6si ig6nyfi gyermek, tanu16,

ab) beilleszked6si, tanuldsi, magatart6si neh6zs6ggel kiizd6 gyermek, tanu16,
ac) kiemelten tehets6ges Byermek, tanul6

(Nkntv. 4. 9-dnok

7i. pontja)

Hdt16nyos 6s halmozottan hdtr6nyos helyzet a kiiznevel6sben: ld. a 4.1. pontban foglalt definici6t.

Sai6tos nevel6si ig6ny0 gyermekek, tanul6k

SaiStos nevel6si lg6nyfi gyermek, tanul6 a mozg6sszervi, 6rz6kszervi, 6rtelmi, besz6dfogyat6kos, tobb
fogyat6kossdg egyuttes el6fordulSsa eset6n halmozottan fogyat6kos, az autizmus spektrum zavarral vagy
egy6b pszich6s fejl6d6si zavarral (s0lyos tanul6si figyelem- vagy magatart6sszabllyozitsi zavarral) ktizd6k
csoportia (Nkntv. 4. 5 25. pont)
Beilleszked6si, tanul6si, magatartesi neh6zsriggel kiizd6 gyermekek, tanul6k
Beilleszkeddsi, tanul6si, magatartdsi nehezs6ggel kiizd6 gyermek, tanul6: az a ki.ilonleges bdniism6dot
ig6ny16 gyermek, tanu16, aki a szak6rt6i bizottsiig szak6rt6i v6lem6nye alapj5n az 6letkordhoz viszonyitottan
jelent6sen alulteljesit, tdrsas kapcsolati prob16miikkal, tanul6si, magatartdsszabdlyoziisi hiSnyossligokkal

ktizd, k6zoss6gbe va16 beilleszked6se, tov6bb:i szem6lyis6gfejl6d6se nehezltett vagy sajdtos tendenci6kat
mutat, de nem min6si.il sajdtos nevel6si ig6nyfnek (Nkntv' 4.5 3. pont).
Arenytalan teher

a nevel6s, a nevel6s-oktat6s ktiri.ilm6nyei az dtlagos k6r lm6nyekhez k6pest - a gyermek, a tanul6
6letkoriit 6s saj6tos nevel6si ig6nyeit figyelembe v6ve - l6nyegesen nehezebbek vagy jelent6s
Ha

kdlts6gndveked6st okoznak a gyermeknek, tanul6nak vagy a szijl6nek (Nkntv.4. 5 2' pont)
Az egyen15 bdndsm6d kdvetelm6nye kiterjed minden olyan nevel6sre, oktat6sra, k6pz6sre, amely dllamilag
j6viihagyott vagy e16irt kovetelm6nyek alapjiin folyik, vagy amelynek megszervez6s6hez az 6llam kttzvetlen

33

normativ kdlts6gvet6si t6mogatast nyfjt, illewe amelyhez kdzvetve
- hozziijiirul.

-

igy kiil0nosen k0zterhek elenged6se,

elszSmol5sa vagy ad6j6viikds ritjiin

Az Ebktv. alapj6n mindenkit egyenl6 biiniism6d illet meg az oktatdssal 6s k6pz6ssel ka pcsolatba n. fgy
kiilcinOsen az oktatdsba tort6n6 bekapcsol6diis felt6teleinek meghat51026sa, a felv6teli k6relmek elbiriiliisa,
az oktatds ktivetelm6nyeinek megiillapitiisa 6s a kdvetelm6nytdmasztds, a teljesitm6nyek 6rt6kel6se, az
oktatdshoz kapcsol6d6 szo186ltatdsok biztositSsa 6s ig6nybev6tele, az oktatdssal tisszefiigg6 juttatiisokhoz
va16 hozzdf6r6s, a koll6giumi elhelyezds 6s ellStiis, az oktatdsban megszerezhet6 tan0sitv6nyok,
bizonyitvdnyok, oklevelek kiaddsa, a pdlyavSlasztSsi tan6csaddshoz va16 hozzdf6r6s, valamint az oktatdsban
val6 r6szv6tellel osszefugg6 jogviszony megszuntet6se sordn.
A jogellenes elkiildnit6s (szegregiici6) leggyakrabban az oktatdsban tapasztalhat6. Eppen ez6rt a ttirv6ny
szerint hdtrdnyos megkiilcinb6ztet6snek min6siil a b6rmely csoporthoz tartoz6 szem6lyek elki.iliinit6se egy
oktat6si, nevel6si int6zm6nyben, illeNe az azon beliil l6trehozott tagozatban, osztdlyban, csoportban,
bele6rwe azt is, ha az elk0l6n[t6s sz5mardnyukhoz viszonyitva l6nyegesen nagyobb ariinyban 6rinti a
csoport tagjait, mint a tobbi tanul6t. Az egyenl6 biiniism6d kt vetelm6ny6nek megs6rt6s6t jelenti valamely
szem6ly vagy csoport olyan nevel6sre, oktatdsra va16 korldtozdsa, olyan nevel6si, oktatSsi rendszer vagy
int6zm6ny l6tesit6se, fenntartdsa, amelynek szinvonala nem 6ri el a kiadott szakmai kOvetelm6nyekben
meghatdrozottakat.

A halmozottan hiitriinyos helyzetben l6v6

gyermekek, tanu16k elkiilonit6se tiirsaikt6l s6rti az egyen16
biiniism6d k0vetelm6ny6t, ez6rt sziiks6ges figyelemmel kis6rni a mfikridesi kdrzetek kialakitisiit, az iskolai
felv6teli eljiirdst, az egyes csoportolf osztiilyok 6sszet6tel6t.
Ha a telepiil6sen tdbb iiltaliinos iskola, tagint6zm6ny mfiktidik, akkor az dltaliinos iskolai korzeteket UBy kell
meghatdrozni, hogy kialakithat6vd viiljon a halmozottan hiitr6nyos helyzet0 gyermekek egyenletes ardnya a
nevel6si-oktat6si int6zm6nyekben. Ha a telepUl6sen, kertiletben t<ibb iiltaliinos iskola mfkddik, a
halmozottan hiit16nyos helyzetii tanul6knak az egyes felv6teli kOrzetekben kisziimitott ariinya legfeljebb 15
szdza16kponttal lehet magasabb, mint az 6ltaldnos iskoliiba jd16 halmozottan h6t16nyos helyzetfi
gyermekeknek a telepiil6s, kerillet eg6sz6re kisz5mitott a16nya. Nem jeltilhet6 ki kotelezd felv6telt biztosit6
iskoliinak az az iiltalSnos iskola, amely k0rzet6nek kialakitdsin6l a halmozottan hiitriinyos helyzetfi
gyermekek ktirzeti ardnya till6p6s6re vonatkoz6 rendelkez6s nem tarthat6 meg, felt6ve hogy a
halmozottan hdtrdnyos helyzet0 tanul6k korzeti ar6nya el6rn6 az so%-ot 6s egy6bk6nt a telepiil6s t6bbi
iskol6ja el6gs6ges f616hellyel rendelkezik a telepi.il6s tisszes tankaiteles tanul6jiinak felv6tel6hez. El6nyben
r6szesit6si ktitelezetts6gk6nt jelenik meg az a rendelkez6s, mely szerint ha az iiltaliinos iskola a felv6teli
k6telezetts6ge utSn tovdbbi felv6teli, iitv6teli k6relmeket is teliesiteni tud, a toviibbi felv6teli k6relmek
teljesit6s6n6l el6nyben kell r6szesiteni a halmozottan hiitr6nyos helyzetfi tanul6kat. A felv6teli korzet
kialakitdsiira vonatkoz6 szab6lyozls a 2Ol2Ol2. (V t. 31.) EMMt rend.24-2S. S-iiban taliilhat6.

A ktirzethat6rok kialakitiis:indl 6s a beiskoliizdsniil az Ebktv. vonatkoz6 paragrafusait is figyelembe kell
venni. Ebben seBit eligazodni az Egyenl6 Biiniism6d Tandcsad6 Testiilet 2/2007. ( t. 23.) TT sz.
iillaisfoglali6sa: Az etnikai alapri iskolai szegreg6ci6t nem csup5n a t6nyleges, hanem a jogs6rt6 6ltal
felt6telezett etnikai hovatartoziis alapjiin is el lehet szenvedni. A szegregiici6 megval6sulds6nak nem
feltdtele az elkiiltinitett csoporttal szembeni hiitriiny, csupiin a tbrv6nyben meg nem engedett elktilOnit6s.,,
A jogellenes, elki.ilirnitett oktatds m6g abban az esetben is jogszerfitlen, ha teljes m6rt6kben azonos
felt6telek blztositdsdval ttirt6nik. A jogellenes elkti16nit6s minden aktivitdst n6lkiilOz6 fenntart6sa is
megval6sithatja

a

jogsert6st.

lntegrdci6s felk6szit6s Pedag6gial Rendszerela (tpR)

L4

kdzirat lezdrtakor hatdlyos szabilyoz6k: 20/2072- lvltl. 31.) EMMI rendelet XtX. fejezet: Kiilonleges p€dag6giai c6tok
megval6sitesChoz igazod6 nevel6s- €s oktat5sszervezdsi megolddsok 57. A kdpessdgkibontakoztat6 6s az integr6ci6s felkdszitis
szab.ilyai 171. S, 172. 5 ds 6a. Az 6vodai fejleszt6 pro8ram megszervezese 173. 5. Magyar Kdzl6ny, 2012. augusztus 31., valamint:
Minis2teri Kdzlemdny (meSjelent az Oktat,si Kdzl6ny 2007. mej, 14. Ll. ivf. 11. sz5mSban) a halmozottan hdtrinyos helyzetu
gyermekek 6s tanul6k es€ryegyenl6s€g6nek biztosit6s6t szolgd16 iskolai ds 6vodai integr6ci6s program16l.
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A szoci6lis hdtr5nyok enyhit6se, a tanu16si kudarcnak kitett tanul6k fejleszt6se 6rdek6ben az 5ltalinos iskola

6s a k0z6pfokti iskola k6pess6g kibontakoztat6 vagy integrdci6s felk6szit6st szervezett, amelynek keretei
ktiziitt a tanu16 eBy6ni k6pess6g6nek, tehets6g6nek kibontakoztatdsa, fej16d6s6nek e16segit6se, a tanul6
tanul6si, tov6bbtanuldsi es6ly6nek kiegyenlit6se folyt. A k6pess6g kibontakoztat6 6s az integr5ci6s
felk6szit6s megszervez6se nem jilrhat egyiitt a halmozottan h6tr6nyos helyzetU tanul6k elkiiltinit6s6vel. A
k6pesseg-kibontakoztat6 felk6szitdsben a h6triinyos helyzet(, halmozottan h6trdnyos helyzetfi vagy saj6tos
nevel6si igdnyU tanu16 vett 16szt.

Az 6voda a halmozottan h6tr5nyos helyzet( gyermekek szdmdra felleszt6 programot szervez, melynek
keret6ben a gyermek fejleszt6s6vel kapcsolatos pedag6giai feladatokat, a szoci6lis h6trdnyok enyhit6s6t
segit6 pedag6giai tev6kenys6get folytat.
A k6pess6g-kibontakoztat6 6s integrdci6s felk6szit6s, valamint az 6vodai fejleszt6 program megval6sitdsa az
oktatds6rt felel6s miniszter iiltal kiadott szem6lyis6gfejleszt6, tehets6ggondoz6, felzirk6ztat6 program
alapjdn zajlik. l2O/2O72. (Vlll. 31.) EMMI rend. 171. 5 - 173.0)
Az Nkntv.47.5-a alapjiin saj5tos neveldsi ig6nyU gyermekek, tanul6k nevel6s6r6l, iskolai felk6szit6s6r6l a
szak6rt6i bizottsdg szak6rt6i v6lem6nye szerint kell gondoskodnia az 6voddnak, iskoldnak. A saj6tos
nevel6si ig6ny( gyermek 6vodai nevel6se, a tanul6 iskolai nevel6se-oktat6sa, toviibbii koll6glumi nevel6se
az c6lra l6trehozott gy6gypedag6giai nevel6sFoktat6si int6zm6nyben, konduktiv pedag6giai
int6zm6nyben, 6vodai csoportban, iskolai osztdlyban, vagy a ttibbi gyermekkel, tanul6val r6szben vagy

e

eg6szben egytitt tiirt6nhet. A gyermek, tanul6 integr6lt vagy specidlis int6zm6nyi keretek ktiziitt t6rt6n6
nevel6s6t, oktatilsdt a szak6rt6i blzottsiig:iltal kiadott v6lem6nyben foglalt dllSsfoglalds alapjiin lehet 6s kell

biztositani. Az ezzel ellent6tes gyakorlat jogs6rt6 mind
ktjvetelm6ny6t tekinwe.

a Nkntv., mind pedlg az egyen15 biindsm6d

A nevel6si-oktatdsi int6zm6nyekben foglalkoztatott vezet6k 6s alkalmazottak ktjtelez5 6s ajdnlott l6tszdma
a ktizoktatiisr6l sz6l6 1993.6vi LXXIX. W. lX. fejezet6ben taliilhat6, a rendelkez6s 2013. szeptember 1-i8
hatiilyos. Ezt ktivet6en a neve16- 6s oktat6 munkSt kdzvetlentil segit6 alkalmazottak finanszirozott
l6tszlmit az Nkntv. 2. sz5mr.i mell6klete tartalmazza.

o/a h5trdnyos, llletve halmozottan hiitriinyos helyzetri, valamint saj5tos neve16si ig6ny[i 6s beilleszked6si,
tanuldsl, magatartdsi neh6zs6ggel kiizd6 gyermekek/tanul6k 6vodai, iskolai elliitiisa
Kunbaracson az dltaldnos iskola 1-4 osztiilya m(kodott tisszevondsban 2OL'-1E, eW tanul6csoportban a
kerekegyhiizi M6ra Ferenc Altaliinos lskola Telephelyek6nt. Ezutdn a telephely megszfint. Ebben a tanulSsi
formdban mindenki egyiitt vett r6szt, senki nem volt kirekeszwe. Amennyiben saj6tos nevel6si ig6ny(
gyermek is volt a csoportban, esetleg olyan, aki magatartdsi neh6zs6gekkel kiizdUtt, azt a pedag6gusok
kiiltin is segitett6k a tanuldsban. Az 6riikon is figyelemmel kis6rt6k.

b/ a koznevel6shez kapcsol6d6 kieg6szit6 szol8dltatdsok (pl. iskoliira/6vod:ira jut6 gy6gypedag6gusok,
iskolapszichol69usok szdma stb.)

A

BTM-es tanul6k fejleszt6se helyben, pedag6gus k<izremoktjd6s6vel tOrt6nt. Sziiks6g eset6n

gy6gypeda969us, iskola pszichol69us a kerekegyh5zi anya int6zm6nyben volt el6rhet6.

c/ hiitr:inyos megkUlonbiiztet6s 6s jogellenes elktilonit6s az oktatds, kdpz6s teruletdn, az int6zm6nyek
ktiziitt 6s az egyes int6zm6nyeken beltili szegregiici6s
Mivel az Sltaldnos iskola 14 osztdlya osszevoniisban m0kijdcitt, i8y elktilitnit6s, megki.iltinbdztet6s nem volt
jellemz6, valamint az int6zm6nyen belUli szegregdci6 sem.

35

d) az int6zm6nyek ktizott a tanul6k iskolai eredm6nyess6g6ben, az oktatds hat6konys6g6ban mutatkoz6
elt616sek
A helyben mfik<id6 iskola pedag6gusai mindent megtettek, hogy a gyerekek ne maradjanak le nagyvdrosban
6116 kort6rsaikhoz k6pest. Tuddsuk szintje megegyezett mds intezm6nyekben tanu16k6hoz k6pest.
lsmereteiket sz6leskor(ien b6vitett6k. Tanulm6nyiversenyeken a helyi iskoldsok r6szt vettek. Szavalni, 6s
levelez6 tanulmdnyi versenyeken is r6szt vettek.Helyi szintfi mesemond6 versenyeket is rendeztek.

e/ pozitiv diszkrimindci6 (hdtriinykompenzdl6 juttatdsok, szolgiiltat6sok)

A

Kunbaracsi Kulturdlis Egyesiilet Badacsonytordemic Onkormdnyzatdval bardti egyi.ittmfikod6st val6sit

meg, akik az elmtilt nydron kedvezm6nyes tdborozdsi lehet6sdget biztositottak gyermekeink szdmdra. Ez a
lehet6s6g a jdv6ben is rendelkez6siinkre 6ll. A helyi gyermekUd[i16 szint6n kedvezm6nyes tdborozdsi
lehet6s6get biztos[t a helyi 6s szomsz6dos telepi.il6s gyermekei szdmdra.
A fels6oktatdsban r6sztvev6 diiikoknak Bursa Hungarica tdmogatCs biztosltott.

4.5 Ktivetkeztet6sek: probl6mdk beazonosit6sa, fejleszt6si lehet6s6gek meghat6rozisa
A gyerekek helyzete, es6lyegyen l6s6ge vizsgd lata so16 n telepUl6sii nk6n

beazonositott probl6m6 k

fejleszt6si lehet6s6gek

lskola, 6voda akaddlymentesit6se
Kihaszniiltsdg alacsony m6rt6kfi

Pdlyizati lehet6s6gek kihaszndldsa
Neve16si int6zm6nyek n6pszerUsit6se
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5. A n6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge
Jogi alapvet6sek a n6k es6lyegyenl6s6g6hez:
Az AlaptOrv6ny xV. cikke rdgziti, hogy a n6k 6s f6rfiak egyenjogtiak, vagyis mind a n6ket, mind a
f6rfiakat azonos jogok kell, hogy megilless6k minden polgiiri, politikai, gazdasiigi, szoci6lis,

kulturiilis jog tekintet6ben.
a

a

Tandcs 76/207/EGK irdnyelve a ndkkel 6s a f6rfiakkal val6 egyenl6 biin5sm6d elv6nek a
munkavilllalSs, a szakk6pz6s 6s az el6menetel lehet6s6gei, valamint a munkafelt6telek ter6n

t0rt6n6 v6grehajtdsd16l 6s az azt
a

m

odosit' 2OO2/73/EK irdnyelv,

a Tandcs 7917|EGK irdnyelve a f6rfiakkal 6s a n6kkel va16 egyenl6 bdniism6d elv6nek a szociSlis
biztonsdg tertjlet6n tort6n6 fokozatos megval6sitds616l,

TanScs 86/378/EGK irdnyelve a f6rfiakkal 6s a n6kkel val6 egyenl6 biiniism6d elv6nek
foglalkoztat6si szoci5lls biztonsdgi rendszerekben ttirt6n6 megva l6sitiisd16l.

a

a

5.1 A n6k gazdasigi szerepe 6s es6lyegyenl6s6ge

o/foglalkoztatiis 6s munka n6lkijlis6g a n6k kti16ben
5.1.1. sz6md tdbldzat - FoglalkoztatSs 6s munkan6lkiilis6g a n6k ktir6ben

MunkavdllalCsi koniak sz6ma

Foglalkoztatottak

Munkandlkiiliek

6v

fdrfiak

n6k

f6rfiak

n6k

f6rfiak

n6k

2008

239

202

221

742

18

20

2009

233

194

2lo

172

23

22

2010

23L

190

206

155

25

25

20L7

236

193

274

168

18

25

2072

245

L94

273

L73

22

27

2013

24t

794

216

t70

25

24

20t4

242

200

227

23

243

20,4

231-

t77
t87

15

2015

L2

17

2076

245

204

234

191

7t
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A munkan6lkUliek kdztitt megfigyelhet6, hogy a n6k szAma tobb esetben magasabb mint a f6rfiak6.
Amint az a 3.2. a, pontban is liithat6 volt a n6k elhelyezked6se, foglalkoztatottsiiga odafigyel6st ig6nyel. Az
ott emlitett megoldiisi lehet6s6gek, javaslatok itt is 6rv6nyesek.
b,f n6k 16szv6tele

foglalkoztat6st seglt6 6s k6pz6si programokban

Helyi Kdnyvtiir, lnformdci6s 6s Kcizs6gi Hely mfiktidik a telepiil6sen, cime: Kunbaracs, Kolcsey Ferenc u. 3.
Kozdss6Si internet hozzdf6r6si pontk6nt is miikiidik, valamint a lakossiig r6sz6re ingyenesen idegen nyelvi
6s szdmit6S6pes alapismereteket segitiink elsajiititani 6s elektronikus iigyint6z6st is segitjtik.

va16
Ezen szolg6ltatiisok a n6k, anySk szdmira is hasznosak lehetnek 6s segithetik a munkaer6piacra
nagyon
alapismeretek
visszakeri.il6st. Az ingyenesen elsajdtithat6 idegen nyelvi k6pz6s 6s szdmit6g6pes
vSlhat.
hasznosak lehetnek a kes6bbiekben. Az internet segits6g6vel az Sllsskeres6s is sz6lesebb kdrUv6

megyesz6khelyen, Kecskem6ten 6rhet6ek el munkae16-piaci integriici6t seglt6 szervezetek 6s
megad a
szolgiiliatiisok, de helyben az el6bb emlitett tnform6ci6s 6s Koz6ss6gi Hely is minden segitsdget
programokhoz.
kUlonbtiz6 szolgdltatdsok felt6rk6pez6s6hez, a feln6ttk6pz6si 6s foglalkoztatdsi

A

c/ alacsony iskolai v6gzetts6gfi n6k elhelyezked6si lehet6s6gei

Az eldz6 b, pontban emlitett lehet6sdgeket az alacsony iskolai v6gzettseg0 n6k

szdmSra is

fel tudjuk

ajdnlani ezzel is hozzdjdrulva az elhelyezked6si lehet6s6geik es6lyeinek javltdsiihoz.

d/ hdtriinyos megkiilonbdztet6s a foglal koztatds terUlet6n (pl. b6rki.i16nbs6g)

A n6k munkaer6-piaci hdtrdnyos megktilflnb6ztet6se nehezen vizsgdlhat6 jelens6g, megmutatkozhat a
munkdra va16 jelentkez6skor (ha a munkakor betdlt6s6re mindk6t nem k6pvisel6je alkalmas, azonos
jii16 elt6r6
kvalit6sokkal rendelkeznek, a munkSltat6 m6gsem szeretne n6t alkalma znrl, az azonos munkd6rt
b6rez6sben, vagy az e16meneteli lehet6s6gek szfik6ss6g6ben (iivegplafon-jelens6g).

(pl. biilcs6dei, csal6di
5.2 A munkaer6-piaci 6s csat6di feladatok tisszeeryeztet6s6t segit6 szolgdltat6sok
napktizi, 6vodai f6r6helyek, f6r6helyhiSny; ktizinttizm6nyekben rugalmas munkaid6, csalSdbar5t
munkahelyi megold6sok stb.)

Az int6zm6nyi elliitottsdg megfele16, 6voddval, iskolival rendelkezik telepiil6si.ink. A helyi ig6nyeket
kiszolgdljdk a megl6v6 szolgdltatdsok. Esetlegesen ig6nyfelm6resre lehetne sort keriteni, amiben
jobban tehermentesiteni
megk6rdezn6nk, hogy milyen m6don lehetne m6g segiteni, hogyan tudndnk m6g

a szU16ket.

5.3 Csal5dtervez6s, anya- 6s ryermekgondoz5s ter0lete
es

5.3. sz5mri tdblSzat - CsalSdte

ter0lete

0-3 6v ktiz6tti

Ctlagos gyermekszdm

gyermekek szdma

v6d6n6nk6nt

t

2t

27

2009

I

15

16

2010

1

15

15

2071

1

14

L4

20L2

1

13

0

20t3

1

20

0

2014

7

2L

0

201,5

L

L9

0

20L6

1

20

0

6v

v6d6n6k szima

2008

Az eg6szs6giigyi alapszolgdltatdsok egy r6sz6t helyben el tudjiik 6rni az 6desanydk, amit nem, azt
Kecskem6ten esetleg Kerekegyhdzdn tudjdk ig6nybe venni. Orvos, v6d6n6 seglt a telepul6sen 6l6knek, ha
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szirks6ges.

6ket lehet felkeresni 6s 6rdekl6dni, informdl6dni csalddtervez6s, anya- 6s gyermekgondozds

tertilet6n.
5.4 A n6ket 616 er6szak, csal6don beliili er6szak
Nincs tudomdsunk a telepiil6sen ilyen jelleg( er6szakos cselekedetr6l, de ez nem jelenti azt, hogy nem
fordulhat e16. Fontos, hogy kialakuljon egy jelz6rendszer, amely j6l m0ktidik 6s segits6get tud nyrijtani,

valamint felhivja az er6szakot elszenved6k figyelm6t a lehet6s6geikre, jogaikra.
Helyben a jelzSrendszer tagja az orvos, a v6d6n6, hdzi gondoz6, adott esetben az 6voda, iskola dolgoz6i,
rend6rs6g 6s a polgdrSrs6g is.

5.5 Krizishelyzetben ig6nybe vehet6 szolg6ltatisok (pl. anyaotthon, csal5dok Stmeneti otthona)

Helyben a v6d6n6 is tud informdci6val szolgdlni, de legkozelebb a megyesz6khelyen 6rhet6 el anyaotthon
6s egy6b szolgdltatds.

5.5 A n6k szerepe a helyi ktiz6letben
5.5. szdmf t5bl5zat - A n6k szerepe a helyi k6z6letben

K6

pvise

l6testiilet tagja

ev
Ferrr

N6

2008

7

1.

2009

7

t

20to
20Lt

4

7

4

1

2012

4

L

20L3

4

1

201,4

4

L

20L5

4

1

2076

4

1

1f6 n6. Ez egy igen alacsony sz6m. Erdemes
lenne szorgalmazni, biztatni a hcilgyeket, hogy viillaljanak nagyobb szerepet a telepiil6s
Kunbaracson a kepvisel6 testi.ilet tagjai kozott minddsszesen
k6

pvisel6testi.i let6ben.

M5s int6zm6nyeinkben, az 6voddban, kcinyvtdrban valamint az onkorm6nyzatndl is nagyobb szdmban
dolgoznak vezet5 beosztdsban n6k, mint ferfiak.

5.7

A n6ket helyi szinten

fokozottan 6rint6 tSrsadalmi probl6m6k 6s felszimol5sukra ir6nyul6

kezdem6nyez6sek

A jellemz6 t6rsadalmi prob16mdk, amelyek a n6ket 6rintik elv6tve telepiil6siinkon is jelen vannak. Ezek
megolddsdra ki.il6nb<iz6 programokkal, szervez6d6sekkel, akdr klubok alakitdsdval is lehet megolddst
39

tal6lni. A Kunbaracsi Kultur6lis Egyesiilet tagjai kdzott t6bbs6gben vannak a n6k, akik megval6sithatjdk
rinmagukat, hangot adhatnak v6lem6nytiknek, elvirSsaiknak 6s elk6pzel6seiknek.
5.8 Ktivetkeztet6sek: probl6m6k beazonositSsa, feilesztdsi lehet6s6gek meghatirozSsa.
A n6k

he

lyzete, es6lyegyen l6s6ge vizsgC lata sord n te lep ii l6sii n ktin

beazonositott probl6m6k

fejleszt6si lehet6s6gek

A munkan6lki.ilis6g ardnya a n6k eset6ben magas.

k6pz6si programok indit6sa, a tSvmunka 6s a
16szm unka el6seg[t6se,
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6. Az id6sek helyzete, es6!yegyenl6s6ge

6.1 Az id6skorf n6pess6g f6bb iellemz6i (pl. sz6ma, ar5nya, jtivedelmi helyzete, demogr5fiai trendek
stb.)
2. szdmri tSblSzat - Altand6

t6

%

n6k

f6rfiak

6sszesen

n6k

f6rfiak

326

325

651

so%

SOYo

0-14 6ves

4L

36

77

53Yo

47Yo

15-17 6ves

20

13

33

6L%

39%

18-59 6ves

168

20t

369

46Yo

54Yo

60-64 6ves

16

31

47

34Yo

66%

65 6v feletti

81

44

L25

65To

3s%

no

0-2 6vesek

A 2-es szdmri t:ibldzat a 2016-os n6pess6gi adatokat mutatja Kunbaracs teleptil6sre vonatkoz6an. A 50 6v
feletti korosztdly letszdma 172 f5, ami nagy ardnyri a telepi.il6sen.
index

3. sz5m0 tSblSzat -

65 6v feletti Slland6
lakosok szdma (f6)

0-14 6ves

kor( Slland6

0reged6si index (%)

lakosok szSma (f6)

200L

157

LO4

LsL,O%

2008

704

97

LO7,2%

2009

L74

95

LzO,O%

2010

119

92

L29,3%

2071

118

86

L37,2%

20t2

L26

84

L50,O%

2073

L25

86

L45,3%

20L4

L25

82

L52,4Yo

20L5

126

77

L63,6%

201,6

L25

77

t62,3Yo

Az 6reged6si indexet figyelembe v6ve elmondhat6, hogy a 65 6v feletti 6lland6 lakosok szdma magasabb,
tehdt tobbs6gben vannak az id6sek a fiatalokhoz k6pest.
A tdblSzatb6l az is kiolvashat6, hogy 2008-t6l 2015-ig, ha kicsivel is, de n6vekedett a 65 6v feletti lakosok
szdma.

Az elSbbi adatok alapjdn 6rdemes elgondolkodni, hogy

a

Kunbaracson 616 id6sek szdmdra milyen

progra mo kat lehetne szervezni, hogya n lehetne javitani 6lethe lyzeti.ikon.

6.1.1. szSmti tiibkizat

-

Nyugdiiban, nyugdijszerfi ellStiisban r6szesti!6k szima nemek szerint
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nyugdiiban, nyugdiiszerii ellSt5sban

nyugdiiban, nyugdiiszerfi

r6szesiil6 f6rfi ak sz6ma

ettSt5sban r6szesUl6 n6k sz6ma

2008

86

119

205

2009

82

LL4

195

2070

80

113

193

201,1

78

109

L87

20t2

78

110

188

20L3

7t

108

179

2074

66

104

1^70

2015

50

to7

L67

2076

65

702

L67

ev

A 6.1.1 tdbliizat a nyugdijban, nyugdijszerfi elliit6sban

6sszes nyugdiias

r6szes[il6k sz6mdt mutatja. Az adatok alapjdn

elmondhat6, hogy 2OO8-t6l kezdve cs6kken azok szdma, akik r6szesiilnek ebben az ellSt6sban.
nyugdijban,
Megfigyelhet6 toviibbd az is, hogy a 2008 6s 2016 kdz6tti iddszakban tdbb n6 r6szesUlt
nyugdijszerfi elldtSsban, mint f6rfi.

6.2 ld6sek munkaer6-piaci helyzete
o/ id6sek, nyugdijasok foglalkoztatottsdga
a foglalkoztatds

6.2.3. szlmt t5blSzat Regisztr5!t

ev

munkan6lktiliek
sz6ma

ter6n

55 6v feletti regisztrdlt

munkan6lk0liek szSma

t6

f6

%

2008

38

1

3%

2009

45

2

4%

20to

50

3

6Yo

20LL

10

3

3OYo

20t2

43

5

L2%

20L3
2014

49

9

L8%

38

13

34%

2015

29

10

34%

20L6

24

7

29Yo

A fenti tdbl6zat adatai alapjdn a regisztrdlt munkan6lktiliek ardnya egyre csokken, viszont az 55 6v feletti
is
dlldskeres<ik ardnya 2O:-.4-ig ntjvekedett, majd 2016-ig csokken6 tendenciSt mutatott' Orsz6gosan
jellemzS ez a tendencia, mivel az 55 6v felettiek munkavdllalSsi es6lyei igen csek6lyek.
de
A116l, hogy a mdr nyugdijas szem6lyek vdllalnak-e munkdt nem 5ll rendelkez6stlnkre konkr6t helyi adat,
val6szinUsithet6, hogy akinek az eg6szs6gi Sllapota, valamint a lehet6s6gei engedik az szivesen v5llal

munkdt plusz j6vedelem szerz6s c6ljiib6l.

b/ tevekeny id6skor (pl. 6lethosszig tart6 tanulds, id6sek, nyugdijasok foglal koztatdsdnak lehet6s6gei

a

kozint6zm6nyekben, foglakozta tdsukat tdmogat6 egyeb programok a telepillesen)
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Hely, internet
Az id6sek 6lethosszig tart6 tanulilsiit el6segitend6 a helyi Kainyvtiir, lnformSci5s 6s K6zs6gi
hozzdf6r6si pontk6nt is m6ktidik, valamint a lakossdg r6sz6re Ingyenesen szemit6g6pes alapismereteket
Akit
segitiink elsajiititani 6s elektronikus iigyint6z6st is segitjuk. Ez az id6sek szdmdra is ig6nybe vehet6
liitiiik
6s
segitenek
szivesen
6rdekel a sziimit6g6p haszndlata, az interneten val6 keresg6l6s 6s olvasds, azt
nekik megtanulni a kiilonb0z6 programok haszn6latit.

c/ hdtrdnyos meg kiildnbOztet6s a foglalkoztatds teri.ilet6n

A diszkrimindci6 felm6r6se rendkiviil neh6z. Eppen ez6rt csak ktivetkeztethetunk annak l6tez6s6re.Azt
tudjuk, hogy az id6sebb korosztdly sokkal jobban kiszolgdltatott a munkaer6-piaci diszkrimindci6nak, tehilt
nehezebben helyezkednek el, 6s a munkahelyi le6pit6sek is el6bb 6rik el 6ket
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Az adatok alapjdn az ardnyok az id6sebb korosztiily fel6 tol6dnak el, 6ket jobban 6rinti a foglalkoztat6s
ter6n fell6p6 hdtrdnyos megkultinbdztet6s. Az eredm6nyek azt mutatjSk, hogy m6s korcsoporthoz k6pest
az id6sebb korosztilyban magasabb a munkan6lkiiliek szdma.

5.3 A k6zszolgiiltat6sokhoz, ktiztiss6Si ktizleked6shez, inform6ci6hoz 6s a kiiztiss6gi 6let gya korlSs5hoz
val6 hozzdf6r6s
oJ az id6sek eg6szs6gUgy i 6s szocidlis szolg5ltat6sokhoz

val6 hozz5f6r6se

TelepUl6siinkon m(kddik orvosi rendel6 6s gy6gyszertir Kunbaracs, Kossuth Lajos u. 19. sz5m alatt. ltt az

eg6szs6giigyi alapszolgdltatiisok. A kiilonbaiz6 szakelldtdsok a
megyesz6khelyen, Kecskem6ten vehet6k ig6nybe. Szociiilis 6tkeztet6sben ktjzrem6kodik a hiizi gondoz6 6s
a tanyagondnok is.

id6sek sz5mdra el6rhet6ek

az

b) kulturdlis, ktizmUvel6d6si szolgiiltatdsokhoz val6 hozziif6r6s
A helyi rendezv6nyek 6s egy6b szolgiiltat6sok, amelyek a telepiil6sen ig6nybe vehet6ek az idSsek szdm6ra is

el6rhet6ek.
Nyugdijas Klub is mfikodik teleptil6siinktin, amely a helyi id6sek kozoss6g6t fogja ossze. Koztjsen
ell6togatnak a kiiltjnboz6 rendezv6nyekre, de maguknak is szivesen szerveznek kellemes id6t0lt6st.

is
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Tagl6tsz5muk 23
A Gytrngyvirdg Nyugdijas Klub 2011. dprilis 2-6n iinnepelte fenn6ll5sdnak 20. 6vfordul6j5t'
k5rtydzni. Az
dalolgatni,
f6. A klubtagok a FaluhSzban kedd d6lutdnonk6nt szoktak talilkozni, besz6lgetni,
nyugdijas klubjaival is.
orszdgos sz6vets6g mellett szoros kapcsolatot dpolnak a ktirnyez6 telepiil6sek

c/ id6sek informatikai j6
gyeng6bbnek
Az id6sebb korosztdly digitiilis tuddsa, informatikai jiirtassdga a t6bbi korosztdlyhoz k6pest
mondhat6. A helyi Konyvtdr, tnformdci6s 6s Ktizs6gi Hely, internet hozzdf6r6sipontk6nt is mfik6dik,valamint
szdmdra is
a lakossdg r6sz6re ingyenesen szdmit6g6pes alapismereteket segitiink elsajititani. Ez az id6sek
szivesen
azt
ig6nybe vehet6. Akit 6rdekel a szdmit6g6p haszndlata, az interneten va16 keresg6l6s 6s olvasis,
ldtjSk 6s segltenek nekik megtanulni a ki.il6nb6z6 programok haszndlatdt.

6.4 Az id6seket, az 6letkorral i6r6 sajStos ig6nyek kie!6git6s6t c6lz6 progra mok a telepiil6sen

Amint a116l mdr kordbban irtunk, a telepiil6sen Nyugdijas klub m(kddik. A Gytingyviriig Nyugdijas Klub
2011. dprilis 2-dn tinnepelte fenndll6sinak 20. 6vfordul6jdt. Tagl6tszdmuk 23 f6. A klubtagok a Faluhdzban
kedd d6lutiinonk6nt szoktak taldlkozni, besz6lgetni, dalolgatni, kdrtydzni. Az orsz5gos sz6vets6g mellett
programokat
szoros kapcsolatot iipolnak a krirnyez6 teleptil6sek nyugdijas klubjaival is. 6k ki.il<inb6z6
szervezneka sajdt sz6rakoztatdsukra, valamint a helyi rendezv6nyeken is szivesen r6szt vesznek.

6.5 Ktivetkeztet6se k: probl6mik beazonosit6sa, fejleszt6si lehet6s6ge k meghatSrozdsa.

Az id6sek helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgiilata sordn telepU l6si.ink<in

beazonos[tott probl6m5k

fejleszt6si lehet6s6gek

Az id5sek krizott vesz6ly az elmag5nyosod5s.

Tdj6koztat5s a ktilcinbciz6 nekik sz6l6
programokr6l, klubok mfi k6d6s6nek

tii

7. A foryat6kkal 6l6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge
Fogyat6kos szem6!y: aki 6rz6kszervi - igy kU16nosen lStds-, halldsszervi, mozgdsszervi, 6rtelmi k6pess6geit

a

kommunikiici6jdban szdmottev6en
korldtozott, 6s ez szdmdra tart6s hdtrdnyt jetent a t6rsadalmi dletben va16 aktiv r6szv6tel sordn.

jelent6s m6rt6kben vagy egydltaldn nem birtokolja, illet6leg

7 LA

o)

te lepi.i l6se n fogyat6kossiiggal

616 szem6lye k

f6 bb jel lem zo i, sajdtos probl6md

fogyat6kkal 6l6k foglalkoztatdsdnak lehet6s6gei, foglalkoztatottsdga (pl. v6dett fogl alkoztatds,

kozfoglalkoztatSs)

probl6ma, hogy kev6s a foglalkoztatiisi lehet6s6g, nem megoldott a foglalkoztatdshoz szUks6ges
akaddlymentesit(s, nem biztosltottak kiil6nleges eszkoz<ik 6s felt6telek. A v6dett foglalkoztatds t0lstilya
mutatkozik az integrdlt foglalkoztatissal szemben. Nem rendelkeznek olyan foglalkozatdsi szakemberrel, aki
a fogyat6kos szemdly Sllapotdnak ismeret6ben javaslatot tesz a foglalkoztatds jelleg6re 6s hely6re.
Telepi.il6siinktin is hasonl6 a helyzet
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b/ hiitriinyos megk[i lonbdztet6s a foglalkoztatds ter0let6n
El6fordulhat, hogy a fogyat6kos szem6lyt akaddlyozotts6ga miatt nem foglalkoztatjiik a v6gzetts6gdnek 6s
kepzetts6g6nek megfelelS Slliishelyen. A fizikai akaddlyozottsdg eset6ben c6lszerU felm6rni, hogy a
fogyat6kos sze m6 ly a ka lmazdsd na k me ly feltetelei hi5 nyozna k.
Teleplil6si.ink a megfelel6 k6riilm6nyek 6s lehet6s6gek megteremt6se 6rdek6ben, a c6lpiilydzatok
felkutatdsdt 6s az akaddlymentesit6s komplex, r6vid- kdz6p-6s hossz0 terveinek elk6sziteset tfizte ki c6lul.
I

c/ 6ndl16 6letvitelt tdmogat6 helyi int6zm6nyek, szo196ltatdsok, programok
Tanyagondnoki szolgdlat es hdzi gondozds mfikddik hossz0 6vek 6ta telepiil6si.inkon, amely hat6konyan
segiti a szociSlisan rdszoru16kat.
7.2 Fogyat6kkal

616

szem6lyek p6nzbe li 6s term6szetbeni ell5t6sa, kedvezm6nyei

Lehets6ges, hogy a fogyat6kos szem6ly megfelelS informdci6k hiSnydban nem r6szesUl a szdmdra
jogszabiily szerint jd16 p6nzbeli 6s term6szetbeni elldtiisban. A telepiil6sen 616 ellStdsban reszeslil6k szdmdt
mutatja az aldbbi tiiblSzat.
7.1.L sz{mt tSblSzat -

ltozott munka

szem6lyek szoci6lis ell5tSsaiban r6szesiil6k szima

ev

megvSltozott munkak6pess6gii szem6lyek
elldtdsaiban r6szesiil6k szdma

2008

13

2009

74

2010

16

207L
2072

32

2013

31

20t4

30

2015

30

2016

29

A 2008 6s 2016 krizotti id6szakot vizsgdlva elmondhat6, hogy
m u n ka

k6pess6gfi

e

13-161

29 f6re ndvekedett a megvSltozott

k el ldtiisa iba n r6szesti 16k szd ma.

7.3 A krizszolg6ltat6sokhoz, ktiztiss6gi krizleked6shez, inform6ci6hoz 6s a ktiztiss6gi 6let gyakorlSs6hoz
va16 hozz6f6r6s lehet6s6gei, akaddlymentesit6s

45

Az aliibbiakban kiemeljiik azokat a teriileteket jogszab:ilyi hivatkoz5ssal, amelyek a fogyat6kkal

616

szem6lyek jogait biztositjdk.

Kornyezet: A fogyat6kos szem6lynek joga van a sz6mSra akadrlymentes, toviibbii 6rz6kelhet6 6s
biztonsiigos 6pitett ktirnyezetre. Ez a jog vonatkozik kUlonosen a ktizleked6ssel 6s az 6pitett
kornyezenel kapcsolatos tiii6koz6diisi lehet6s6gekre. (Fot. 5. S (1)- (2))
KommunikSci6: A fogyat6kos szem6ly sz6mSra biztositani kell az egyenl6 es6ly( hozzilf6r6s

lehet6s6g6t a kdz6rdekfi inform6ci6khoz, toviibbii azokhoz az informScl6khoz, amelyek a
fogyat6kos szem6lyeket megillet6 jogokkal, valamint a r6szUkre nyuitott szolgiiltat6sokkal
kapcsolatosak. A kommunikiici6ban jelent6sen giitolt szem6ly szlmia a kiizszolg5ltatdsok
ig6nybev6telekor lehet6v6 kell tenni a tiij6koz6d6s 6s a szem6lyi segit6s felt6teleit. (Fot.5.- 7.5)
A megfele16en hozzSf6rhet6 informiici6 16trehozSsa olyan szakmai feladat, mely kezdetben
neh6zs6get okozhat. Javasouuk, azoknak a szolgdltat6 szervezeteknek a bevondsdt, melyek
professzionillis segits6get nyfjthatnak. llyenek p6ld:iul a jelnyelvi tolm6csszolgelatok, a konnyen
6rthet6 forditdsokat k6szit6 EfOESZ es tagszervezetei, a specidlis eszkOzkdlcstjnz6k. Javasoljuk
tovSbbii, hoBy az onkormdnyzat 6rintett munkatSrsai kapcsol6djanak be olyan tr6ningekbe,
k6pz6sekbe, ahol ezek a tudiisok megtanulhat6k, ilyenek egyebek mellett az EMMI 6s az FSZK
Nonprofit Kft. k6pz6sei.

Kozszolg6ltatdsokhoz va16 egyen16 es6ly0 hozzdf6r6s: A fogyat6kos szem6ly szdmdra a Fot-ban
meghatdrozottak szerint - figyelembe v6ve a kii16nb6z6 fogyat6kossiigi csoportok elt616 speciSlis
kiizszolgdltat6sokhoz va16 egyen16 es6ly( hozz;if6r6st.
biztositani kell
szuks6gleteit
A kOzszolgdltatiisokhoz val6 egyenl6 es6lyf hozzdf6r6s biztositdsa 6rdek6ben a fogyat6kos szem6ly

-

a

az ondl16 6letvitel6t segit6 kutydjdt - kUltin jogszabiilyban meghat6rozottak szerint - beviheti a
kozszolg6ltatSst ny0jt6 szerv, int6zm6ny, szolgdltat6 mlndenki sz6mdra nyiwa iil16 teriilet6re. (Fot.
7l^.- 7 /c.51
Ktjzleked6s: A k6zleked6si rendszereknek, toviibbii a ttimegktizleked6si eszkoz0knek, utasforgalmi
l6tesitm6nyeknek - bele6rwe a jelz6- 6s tiij6koztat6 berendez6seket is - alkalmasnak kell lennitik a
fogyat6kos szem6ly iiltali biztonsigos ig6nybev6telre. KOzhaszniilat0 parkol6ban a kdzleked6s6ben
akadSlyozott fogyat6kos szem6lyek szSmdra - a kiiltin jogszabiily szerint - megfelel6 szSmri 6s
alapteriilet( parko16hely kialakltisil16l kell gondoskodni. (Fot.8.- 10. 5) A hozzdf6r6s biztosit6sakor
k6t kihiviis biztosan felmerUt: egyr6szt a megfelel5 szaktudds bevon5sSnak a k6rd6se, m5sr6szt
pediB az ehhez sz0ks6ges forrds.
T6mogat6 szolg6lat, seg6deszkoz: fogyat6kos szem6ly r6sz6re biztositani kell a fogyat6kossiiga iiltal
indokolt sziiks6gleteinek megfelel6 tiimogat6 szolg5lat ig6nybev6tel6t, tov6bb:i seg6deszkdzt. Az
6rhoz nyijtott tiimogat6ssal beszerezhet6 seg6deszk6zdk ktir6t 6s a t6mogatiis m6djiit, valamint
m6rt6k6t kulon jogszabdly hat5rozza meg. (Fot. 11 5)
Eg6szs6giigy: A fogyat6kos szem6ly eg6szs6gijgyi elliitiisa sor5n figyelemmel kell lenni a
fogyat6kossiigiib6l ad6d6 sziiks6gleteire. A fogyat6kos szem6ly eg6szs6gi.igyi ellSt5sa so16n
ttirekedni kell arra, hogy az elldtiis segitse el6 a rehabilitiici6jiit, t5rsadalmi bellleszked6s6t,
toviibbS, hogy ne er6sltse a betegs6gtudatiit. (Fot. 12. $) A modern emberi logi szeml6let
6rv6nyesiil6se a fogyat6kos emberek ell6t6sa sordn alapelv. Javasoljuk, hogy az ehhez
elengedhetetlen attitfidviiltiis el6r6s6hez a szolgdltat6k vegy6k ig6nybe az orszSgban tdbb helyen
el6rhet6 tr6ninglehet6s6geket (GYEMSZI ETI 6s FSZK Nonprofit Kft. egyebek mellett), valamint
ig6nyelj6k azokat a hozz5f616st biztosit6 megolddsokat, melyek16l a koriibbiakban mdr sz6ltunk.
Oktatiis, k6pz6s: A fogyat6kos szem6lynek joga, hogy iillapotiinak megfelel6en 6s 6letkoriit6l
fUgg6en korai fejleszt6sben 6s gondozdsban, 6vodai nevel6sben, iskolai nevel6sben 6s oktatdsban,
fejleszt6 felk6szit6sben, szakk6pz6sben, feln6ttk6pz6sben, toviibbii fels6oktat6sban vegyen 16szt a
vonatkoz6 jogszabiilyokban me8hatdrozottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e c6lra
l6trehozott szak6rt6i 6s rehabilitici6s bizottsiig szak6ft6i v6lem6ny6ben foglaltak szerint - a
fogyat6kos szem6ly k6pess6geinek kibontakoztatiisa c6ljiib6l el6nyos, a fogyat6kos szem6ly az
6vodai nevel6sben 6s oktatdsban a tiibbi gyermekkel, tanul6val egyiltt - a2onos 6vodai csoportban,
illetve iskolai osztdlyban - vesz r6szt. A kiskorf fogyat6kos szem6lyt megilleti az a jog, hogy
fejleszt6se k6sedelem n6lk0l megkezd6djtin, amint fogyat6kossiigdt megdllapitottiik (Fot. 13. 5).
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joga van a
Lak6hely, k6zoss6gbe val6 befogad6s, 6niill6 6letvitel: A fogyat6kos szem6lynek
fogyat6kossiigSnak, szem6lyes kdriilm6nyeinek megfelel6 - csaliidi, lak6otthoni, int6zm6nyi
:ipol6
nagyl6tszSm0
tat-natiisi forma megv:ilasztdsdhoz (Fot. 17. 5) A 2011. 6vben megkezd6dtitt a
pozitiv
b5r
a
folyamat,
Ez
megoldilsokkil.
lakhatiisi
tiimogatott
gondoz6 int6zetek kiviiltiisa
kimenete16ben bizonyosak vagyunk, m6gis szSmos konfliktust reit magSban. Javasoljuk meSismerni
a folyamat jogszab5lyi hiitter6t, valamint azokat a szakmai m6dszertani anyagokat, melyek ezt a
ktizoss6gi alap0 szolgiiltatiisok fe16 val6 elmozdu16st segitik. A ktizOss6si beilleszked6st segithetik a
fogyatdkos emberek 6rdekv6delmi szervezetei is, Gy bevonAsuk javasolt'
fulirira, sport: A fogyat6kos szem6ly szimdra lehet6v6 kell tenni a miivel6d6si, kulturilis, sport- 6s
miis kdzoss6gi c6ltl l6tesitm6nyek liitogatiisilt. A fogyat6kos szem6ly szdm5ra - sportolisi
lehet6s6geinek megteremt6s6hez - a sportol6si c6hl, szabadid6s int6zm6nyek hasznSlatdt
hozzilf6rhet6v6 kell tenni (Fot. 18. S) A hozzSf6r6s biztositdsakor k6t klhiv:is blztosan felmeriil:
egyr6szt a megfelel5 szaktud5s bevon6sdnak a k6rd6se, mdsr6szt pedig az ehhez szijks6ges forrds.
Ai els6 k6rd6sre javasoljuk minden esetben rehabilitdci6s szakm6rn6k, valamint az 6rintett
fogyat6kos csoportot k6pvisel6j6nek a bevon6s6t a tervez6sbe 6s a megval6sitdsba.Valamint a
ktivetke26 dokumentum iittekint6s6t - Seg6dlet a kcizszolg5ltatiisok egyenl6 es6lyfi hozzdf6r6s6nek
akad6lymentesit6s
Komplex
megteremt6s6he z
(http://fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/akadalymentesitesi-programiroda/szakmaianyagok/segedlet-a-kozszolgaltatasok-egyenlo-eselyu-hozzaferesenek-megteremtesehez-komplex-

akadalymentesltes/). A miisik k6rd6sre, mely a forrdsteremt6sre vonatkozik, javasoljuk, hogy
tort6njen Eu16pai Uni6s pdlyiizatfigyel6s.
A rehabilit6clohoz va16 jog: A fogyat6kos szem6lynek joga van a rehabllltdci6ra. E jog 6rv6nyesit6s6t
rehabilit6ci6s szolgiiltatdsok, ell6tdsok biztositj6k. Az ehhez kapcso16d6 6llami feladatot a
fogyat6kos szem6lyek es6lyegyenl6s6g6nek biztositisdra l6trehozott, a tdrsadalmi es6lyegyenl6s6g
el6mozdit6sii6rt felel6s miniszter szakmai feliigyelete alatt iil16 szervezet liitja el. A szervezet
szdmdra torv6ny vagy kormdnyrendelet tovdbbi feladatokat iillapithat meg (Fot. 19.- 20. 5). Az
6rintett c6lcsoport sok esetben nem rendelkezik megfele16 informSci6val a sajiit jogai 6s
lehet6s6gei tekintet6ben. Javasoljuk, ho8y legyen szSmukra lehet6s6g hozzdf6rni a Nemzeti
Rehabilitiici6s 6s Szociiilis Hivatal honlapjiihoz, tov6bbii azokhoz a iogseg6ly szolgdltatiisokhoz,
amelyeket 6rdekv6delmi szervezeteik nytjtanak a sz6mukra.

A helyi politikai 6letben 6s ktjz6letben val6 r6szv6telhez val6 jo8: mSsokkal azonos alapon,
hat6konyan 6s teljes k6r0en vehessenek r6szt a helyi politikai 6letben 6s a koz6letben,
ktizvetleni.il vagy szabadon vdlasztott k6pvisel6ktin kereszttil, bele6rtve a fogyat6kossiiggal 616
szem6lyek joBiit 6s lehetSs6g6t a szavazSsra 6s v6laszthat6sii8ra (2OO7.6vi XCll. tv 29. cikk) A
fogyat6kos emberek dn6rv6nyesit6 mozgalmainak er6stid6se, sajat maSuk k6pviselet6nek
lehet6s6g6nek tiimogat6sa kiemelt feladat. Javasoljuk, hogy ennek 6rdek6ben alakuljanak ki az
pdrbesz6dre lehet6s6get ad6 f6rumok akSr az tinkorm6nyzat
egyuttmfiktid6sre 6s
kezdem6nyez6s6re, ahol a fogyat6kos emberek a,,Semmit 16lunk n6lktiliink!" elvnek megfelel6en

a

bekapcsol6dhatnak a 16luk sz6l6 ddnt6sek alakitiisiiba.

o/ telepul6si 6nkormdny zati tulajdonban l6v6 ktiz6pUletek akaddlymentesitetts6Se

A gy6gyszertiir, polgdrmesteri hivatal 6p0lete akaddlymentesitett, az iskola,6voda, kdnyvtiir, informdci6s
6s kaizOss6gi hely azonban nincs akad5lymentesitve. Ezek megkozelit6s6nek blztositds6hoz EU-s
piilydzatfigyel6s keret6ben p16b5l az 0nkorm6nyzat forr6st ta16lni.
informici6s
6s kommunikdci6s akadiilymentesitettsdg, lak66'p tiletek, szolgCltat6 6piiletek akadiilymentesltetts6ge

b/ ktizszolgdltatisokhoz, kulturdlis 6s sportprogramokhoz

va16 hozz6f6r6s lehet6s6gei, fizikai,
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lehet6s6g van r5,
Nincs teljes ktirfien megoldva Kunbaracson. A jov6beni fejleszt6sekn6l, amennyiben
az Eur6pai
esetleg piilydzati forrdsu6l megoldva, figyelemmel lesziink a tervezesn6l 6s kivitelez6sekn6l,
Uni6s irdnyelvek szem el6tt tanisdval.
c) m unkahelyek

a

kadii lymentesitetts6ge

Kev6s informdci6nk van e116l

a

teri.iletr6l.

A

magdn szektor rdszdr1l pedig szinte semmilyen

hogy
adatszolgdltatdsi k6telezetts6giik nincs az 6nkormdnyzat fe16, erre a t6mdra vonatkoz6an. Azt tudjuk,
az akadilymentesit6s komoly feladatk6nt 6ll a jtiv6ben a vdllalkozdsok el6tt is.

d/ k6zoss6gi k6zleked6s, jd rdd k, pa rkok akad6 lymentesitetts6ge

tartjuk a
Nincs megoldva sajnos. A telepUl6sfejleszt6si tervben szerepel azakaddlymentesit6s 6s szem el6tt

kiildnb6z6 6pitkez6sek, iitalakitdsok alakalmdval igyekszi.ink figyelembe venni, hogy a
6s
fogyat6kkal 616 szem6lyek szdmdra is megkdzelithet6ek 6s jiirhat6ak legyenek a ktiz6ss6gi szinterek
ig6nybe vehet6ek legyenek a jirddk, parkok.

j6v6ben.

A

fogyat6kos szem6lyek szim6ra rendelkez6sre dll6 helyi szo lgdltat6sok (pl. specidlis kdzleked6si
megolddsok, fogyat6koso k nappali int6zm6nye, stb.)

e/

Fogyat6kos szem6lyek szdmdra biztositott alap- 6s szakositott ellStdsi formdk:

jelz6rendszeres hitzi
Szocidlis alapszotgdttatdsok: 6tkeztet6s, h6zi segits6gny0jtiis, csalddsegit6s,
segits6gny0jt6s, t6mogat6 szolgii ltatds

Szakositott ellitSsi form6k: dpolSst, gondozdst ny0jt6 int6zm6nyek, fogyat6kos szem6lyek otthona,
rehabilitiici6s int6zm6nyek, fogyat6kos szem6lyek gondoz6hiiza, lak6otthon

f)

pozitiv diszkrimindci6 ( hiitrdnykompenzd l6 juttat6sok, szolgdltat6sok)

Amennyiben az 6nkormdnyzatnak m6djdban Sllsegits6get ny0jt a fogyat6kkal616 szemelyek szdmdra
rozasa
beazonosit6sa,
7.4 Kdvetkeztet6sek:
A fogyat6kkal 6l6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgdlata sor6n telepiil6stinktin

fejleszt6si lehet6s6gek

beazonositott probl6mdk
Kozi

nt6zmenyek, k6ztiss6gi k6zleked6s
akadd

P

llydzati lehet6s6gek fel kutatSsa

entesit6se.

Az 0nkormdnyzatnak nincs tudomdsa olyan cdgr6l,
mely vdllalnd a megviiltozott munkak6pess6gfi

szem6lyek foglalkoztatdsdt

ltat6k tiij6koztatdsa a megvdltozott
m unkak6pess6gfi ek foglalkoztat6sa eset6n ig6nybe
vehet6 kedvezm6nYekr6l.
M unk6

Tdvm unka tdmogatSsa egytittm fi kddve a
l.
osztd

48

8. Helyi partners6g, !akossSgi tinszervez6d6sek, civil szervezetek 6s for-profit szerep!6k
t5rsadalmi felel6ss6gv6llal6sa

o)a 3-7. pontban szerepl6 teriileteket 6rint6 civil, egyhdzi szolgCltat6 6s 6rdekv6delmi szervezetek,
cinszervez6d6sek felt6rk6pez6se (pl. krizfeladatot ell5t6 szervezetek szdma kozfeladatonk6nt bemutatva,
tr n

k6ntesek szdma,

pa

rtners6gi megii

lla

podiisok szdma stb.)

Civil szervezetek:
Kunbaracsi Bor6ka Alapitv6ny
Kunbaracsi Kulturiilis EgyesUlet
Kun ba racsi Polgii 16r Egyesiilet
Kunbaracsi Sport Egyesi.ilet
Kunba racs Kdzs6g6rt Ala pitvdny

Katolikus Templomban a hlvek gyakorolhatj:ik valliisukat, vasdrnaponk6nt szentmis6t
tartanak a hiveknek. A kdnyvtdrban minden piiros h6t vasSrnapjdn istentisztelet van a reformdtus hiveknek.

A helyi R6mai

b/ 6nkorm6nyzati, nemzetis6gi 6nkormdnyzati, egyhdzi 6s civil szektor ktizdtti partners6g bemutatdsa
Az 6nkormdnyzat 6s a civil szektor szoros egytittmfikod6sben dllnak, ktizdsen segiNe a helyi lakosokat,
hStrdnyos helyzet( embereket, valamint a kdztiss6gi programok megszervez6s6t 6s lebonyolitiisiit is egyiitt
viszik v6ghez. Amennyire a lehet6s6gek engedik anyagi, tdrgyi felt6telek biztositdsdval is pr6biilnak
hozz6jdrulni a kdz6s 6rdekekhez 6s segits6get ny0jtani a rdszorul6knak.
Nemzetis6gi 6nkormd nyzat nem m fi kodik Kunba racson.
c/ dnkorm6nyzatok k6zotti, illetve t6rs6gi, teri.ileti tdrsuldsokkal va16 partners6g

Ladinybene 6s Kunbaracs K6zs6g 0nkormdnyzata k6zds hivatalt
hat6konyan. Feladatelliit6 szocidlis tdrsuldsnak

is tagja

tart fenn, k6zds

kcilts6gvet6ssel

vagyunk Kerekegyhdza ktizponttal.

d/ a nemzetis6gi onkormdnyzatok c6lcsoportokkal kapcsolatos es6lyegyenl6s6gi tev6kenys6ge
Amint azt mdr kordbban eml(tetti.ik Kunbaracson nem mfikddik nemzetis6gi6nkormdnyzat.
e) civil szervezetek c6lcsoportokka I kapcsolatos es6lyegyenl6s6gi tev6kenys6ge

Kunbaracsi Bor6ka AlapitvdnY
Kunbaracs kozs6g lak6helyi6letlehet6s6g6nek javitdsa, a k6zdss6g az egy6n k6zos 6rdekeinek kiel6git6se
Kunbaracsi Kulturiilis Egyestilet

Az egyesi.ilet alapvet6 c6lja a kulturiilis 6let fellendit6se, ezen beliil a n6pi hagyomdnyok ipoldsa,
meg6rz6se, 6ntev6keny kulturdlis csoportok szervez6se, segit6se, sportol6si lehet6s6gek fejleszt6se,
valamint a kor ktivetelm6nyeinek is megfele16 digitdlis irSstudiis t6rnyer6s6nek el6segit6se, a naprak6sz
informdci6 szolgii ltatds biztositdsa.
A c6lok megval6sitdsa 6rdek6ben pdlydzatokat k6szitenek, kultur6lis, sport 6s szabadid6s rendezv6nyek
szervez6s6ben vesznek r6szt. Helyi 6s t6rs6gi kozdss6gekkel, civil szervezetekkel, az dnkormdnyzattal 6s
6rdekeit.
i nt6zm6nyeivel egytittm fi kfldve k6pvisetjtik a telepi.il6sen 616k
Ku n ba

racsi Polgd 16r Egyesiilet
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A

Kunbaracsi Polgi16rs6g 7994 6sz|n alakult 16 f6vel. BUncselekm6nyek megel6z6se, vagyonv6delem

biztositdsa c6ljiib6l, valamint

a

helyi lakosok osszefogdsdt er6sitve, megv6deni 6s megel6zni

a

biincselekm6nyek elkt vet6s6t. Toviibbi c6ljuk kairnyezetvedelmi jelent6s6gil, mivel felt6rk6peznek illegdlis
szem6t-lerak6kat 6s ennek megszuntet6se 6rdek6ben egyuttm(k6dnek a helyi tinkormiinyzattal 6s
mez66rrel.
Kunbaracsi Sport Egyestilet
A Kunbaracsi Kt zs6gi SportegyesUlet 2001.6vben alakult rijj6. Az6ta futball csapata a megyei harmadosztdly
6szaki csoport tagja Kunbaracs KSE n6ven.
Az egyesailet c6lja Kunbaracs k0zs6g sport6let6nek, szakosztdlyok, kozt ss6gek mfk0d6s6nek el6segit6se.
Ennek 6rdek6ben 6vek 6ta rendszeresen egyi.ittmfiktidnek helyi civil szervezetekkel, amely egytittmUkijd6s
c6lja az eg6szs6ges 6letm6d kialakitiisa Kunbaracs kOzs6g lak6i sz6m5ra. Szerveznek csalSdi sport
d6lutiinokat, kosdrlabda meccseket h6tv6geken, falunapi rendezv6nyeken kisp:ilyiis foci meccseket,
i.igyess6gi sport versenyeket is tartanak nagy sikerrel. Programjaik r6szei a telepul6si eg6szs6gterv sikeres
megval6sitdsdnak.
Kunbaracs Kt zs6g6rt Alapiwiiny
A Kunbaracs Kozs6g6rt Alapitviny tev6kenyen r6szt vett a falu rendezv6nyeinek szervez6s6ben, biztositva
ezzel a kdzs6gl t nkorm6nyzat 6s a falu lakossdga kdzotti hat6kony kommunikSci6t, valamint a lakossdg
kulturiilis ig6nyeinek kiel6git6s6t. Nagym6rt6kben hozzitjlrul a ktiz6ss6gi lap szerkeszt6s6hez, kiad6sdhoz 6s
terjeszt6s6hez. Kiil6nbtlz6 t6rsadalmi munkdt is rendszeresen szerveznek (parkositiis, tereprendez6s,
piilydzati c6lok lakossiigi dnerej6nek biztositiisiihoz) szolgilva ezzel a falu fejl6d6s6t 6s a kiildnbiiz5
ktizoss6gformiil6 tev6kenys69ek meghonosodis5t.
Ezen civil szervezetek, alapiwdnyok, egyesi.iletek mind-mind a ktiztiss6gi 6rdekeket szolg:iljiik, valamint
minden eByes es6lyegyen16s6gi c6lcsoport ig6nyeinek megfele16 feladatokat is el16t, valamint programokat
szerveznek 6s 16szt vesznek azok sikeres lebonyolitiisiiban. 0sszefogjdk a helyl lakossiigot 6s k6pviselik azok
6rdekeit. A kiilonbd26 t6rsadalmi probl6miik helyi szintf megjelen6s6re p16biilnak megolddsokat tal5lni'

lJfor-profit szerep l6k r6szv6tele a helyi es6lyegyenl6s6gi feladatok elliit6siiban

A

helyi viillalkoz6sok ttibbnyire partnerek

a

rendezv6nyek lebonyolitiisiiban, erej[ikhtiz m6rten

hozzdjdrulnak azok sike16hez.

9. A helyi es6lyetyenl6s6ti program nyilv5nossiga
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helyi int6zm6nyek 6s civil szervezetek az adatgyfjt6sben voltak nagy segits6giinkre a helyi
es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6se sordn, valamint a probl6mdk beazonositdsdn5l 6s az Int6zked6si

A

tervek megfogalmazds6n6l is az tinkormSnyzattal egyrittm(k6dve tettek javaslatokat.

b) az o) pont szerinti szervezetek 6s a lakossdg v6grehajt6ssal kapcsolatos 6szrev6teleinek visszacsato liisiit
szolgdl6 eszkoztjk bemutat6sa
Az elfogadott helyi es6lyegyenl6s6gi program a telepiil6s honlapj6n, a www.kunbaracs.hu oldalon online
formdban el6rhet6 lesz mindenki szdm6ra. Ezen kivUl az dnkorminyzat 6pUlet6ben nyomtatott formdban is
iittekinthet6 lesz. Az 6rdekl6d6k el tudjiik olvasni 6s 6rt6kelhetik, visszacsatolSsokat tehetnek a kiiliinbdz6

c6lcsoportok probl6miiinak megold6sdra vonatkoz6an. Figyelemmel kis6rhetik

a

ki.ildnbtiz6 tervek
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megyal6sulisi iitem6t. A programban szerepl6 adatok 6s elemz6sek is rendelkez6sre;lllnak majd a helyiek

szimira.
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A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program lnt6zked6si Terve (HEP lT)

1. A HEP lT r6szletei

A helyzetelemzds meg6llapit6sainak tisszegz6se

Kttvetkeztet6sek

C6lcsoport

Romiik
6s/vagy
m6lyszeg6nys6gben 616k

Gyermekek

ld6se k

fejleszt6si lehet6segek meghat6rozesa
rdvid cimmel

probl6mdk beazonositdsa
rtivid megnevez6ssel

Nincsenek a telepill6sen,

1f6

K6pz6si Iehet6s6g biztosit6sa

kissebs6g

Cstikken6 gyermekl6tsziim.
AHH-S 6s a HHH-S tanul6k szdmahoz 6s
ariinydhoz viszonyiwa kevesen vesznek

r6szt az osztondij- vagy tehetsdggondoz6
programokban

Szti16k6pes korri lakossdg szdmdnak ntivel6se

Helyi fiatalok szdmiira meg6lhet6si lehet6s6g

biztositisa
az es6lyteremt6 programokban r6sztvev6
tanu16k sz5mdnak ntivel6se,

Elldt6rendszer javit6sa,
k6z6rzetjavit6 int6zked6sek megt6tele

ld6sek szdm5nak ntiveked6se

Munkalehet6s6gek hiiinya, v6llalkoziisok
Viillalkoziisok letelepit6se
Rendez6si terv azonnali elk6szit6se szoci5lis,

csek6ly sz6ma
N6k

A gyermek6t egyediil nevel6 vagy tdbb Gyermekj6l6tiszolgdltatiisok,elliit6sok
gyermeket neve16 csalCd eset6ben

a

sordn

c6lzott t6mogat6sok kti16nek kialakitiisa,

szeg6nys6g kockiizata magasabb,

Fogyat6kkal
6t6k

A

Egyenl6

b6niism6d
akad6lymentesit6s.

telepiil6sen els6sorban mozgdsukban

korlStozott emberek 6lnek.

6rv6nyes[t6se,

A beavatkoz5sok megval6sit6i

Az int6zked6sbe bevont
aktorok 6s partnerek

K6vetkeztet6sben megiel6lt
beavatkozdsi teriilet, mint

C6lcso port

kiemelve a felel6st
Felel6s: polg6rmester,

-

int6zked6s cime, megnevez6se
Romiik

6s/vagy
m6lyszeg6nys6gben 6l6k

- a

tendencia visszaszorit6sa

a

munkahelyteremt6s el6segit6s6n keresztiil,
- felziirk6ztatdsi 6s fejleszt6si programok
felkutatdsa 6s miikddtet6se,

Partnerek:

KormSnyhivatal

Foglalkoztat6si

Osztdly
Fele16s: polgSrmester

Partnerek:
szo

tanyaSondnok,

gyermekj6l6ti

lat
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- az es6lyteremt6 programokban r6sztvev6
Felel6s: polgdrmester

tanu16k sziimCnak ndvel6se,
Gyermekek

-

Partnerek: 6voda, iskola, csalddgondoz6k,

vesz6lyeztetetts6g6nek

megel6z6se kulturdlt

szabadid6s

progra mok szervez6s6n keresztti

I

ld6sek

gyermekek

mfivel6d6sszewez6

az iddsek aktivitdsdt c6lz6 programok

szervezese,

Felel6s:

eszt6se,
- informatikai kom
- k6pz6si programok inditdsa, a tdvmunka

Partnerek

6s a

szocidlis, gyermekj6l6ti szolgdltat6sok,
elldtiisok sorSn c6lzott tdmogatdsok

6r6k

adatbdzis l6trehoz6sa a fogyat6kkal 616k
sz6mdra 6s helyzetere vonatkoz6an,

foglalkoztat6k figyelm6nek felhivdsa

fogyat6kkal

6l6k

civil

szervezetek
Felel6s: polgdrmester
Pa rtnerek: csa lddgondoz6k, civil szervezetek

-

-

ub

Partnerek: Foglalkoztatdsi Osztdly,

ko16nek kialak(tdsa,

Fogyat6kkal

m(vel6d6sszervez6

Felel6s: polgirmester

r6szmunka szerepe er6sit6s6nek

el6segit6se,
N6k

Ktrnyvtdros,

Felel6s: jegyzf

Partnerek: lakossdg, civil szervezetek
Felel6s: polgdrmester
Pa rtnerek: Foglalkoztatiisi Osztd ly

a

foglakoztatdsdnak

lehet6s696re

Jov6k6ptink
Olyan telepi.ll6sen kivdnunk 6lni, ahol a romdk b6k6ben 6lnek.
Fontos szdmunkra, hogy a m6lyszeg6nys6gben 6l6k boldoguljanak, biztos meg6lhet6si.ik legyen.
Kiemelt teriiletnek tartjuk a gyerekek boldogulSs5t, szdmuk novel6s6t.

Folyamatosan odafigyelUnk
mfik6d6s6re.
Elengedhetetlennek tartjuk

az id6sek ig6nyeinek kiel6git6s6re, az ell6t6rendszer min6l hat6konyabb

a n6k eset6n az alapvet6

megbecsiil6st 6s szdmukra is megfelel6 munka-

lehet6s6g el6segit6s6t.
Killonos figyelmet forditunk a fogyat6kka I 616k es6lyegyenl6seg6ne k biztosit6sa 6rdek6ben

Az int6zked6si tertiletek r6szletes kifejt6se

nkaer6piacra

lnt6zked6s cime

Kisg;yermekes n6k visszavezet6se a

Feltdrt prob16ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

A telepiil6sen 616 GYES-r6l visszat6r6 munkan6lk0li n6k ar6nya maSas

C6lok -

A teleptil6sen 616 munkan6lkilli n6k helyzet6nek javltdsa, 6letmin6s6gUk emel6se,

Altaldnos
megfogalmazds 6s
rcivid-, ktrz6p- 6s
hosszrit5vti
id6egys6gekre
bontdsban
Tev6kenys6gek
(a beavatkozds

tartalma) pontokba

mu

A kisgyermekes n6k hdtrdnyos megki.il6nbtiztet6se.

fogla lkoztatdsuk el6segit6se.
R6vid tdv0 c6l (2018.08.30.) : helyzetfel m6r6s

K6z6ptiiv0 c6l (2018.08.01.-2019.08.30.): A munkan6lkiili n6k visszavezet6se a munka
vildgtiba, tdmogatSs, segits6gny0jtds, tdvmunka, 6nfoglalkoztat5s, mg-i kistermel6s
Hosszrl tSv6 c6l (2022.06.30.): A munkan6lkiili n6k meg6lhet6s6nek biztositdsa
L

iskolai

sza

2.A fogla lkoztat5si oszt5lyn6l nyilvdntart6sba v6tel0k el6segit6se
3. K6pz6se k, tanfolyamok szervez6se, vagy azokon va16 r6szv6tel el6segit6se
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szedve

4. Felm6r6s k6szit6se, a tapasztalatok cisszegz6se

R6sztvev6k 6s

felel6s

Csaliidsegit6 szolgdlat, gyermekj6l6tiszolgdlat, v1d6n6, oktatdsiint6zm6nyek
Felel6s: Polgdrmester

Partnerek

munkd ltat6k, foglalkoztatdsi osztd ly, TKKI, civil szervezetek, csa ldd

Hatiirid6(k) pontokba

2018.09.30.
2019.08.30.

szedve

2022.06.30.

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak

dokumentdltsdga,
forrdsa
(rovid, kdz6p 6s
hossz0tdvon),

valamint
fenntarthat6sdga
Kockdzatok
6s csdkkent6si.ik
eszk6zei

l.Helyzetfelm6r6s 1db
koztat6s ba n r6sztvev6 n6k szdma 4 f 6
3.Munkdltat6ndl elhelyezkedett n6k szdma: 5 f6
2. Kozfogl

4.

a

I

n r6szwev6k szdma: 10 f6

5. 6nk6ntes munkdt viillal6k szdma:2 f6

N6k elzdrk6znak

a

Munkalehet6s6gek

hid

el6l
nya, munkdltat6k

elzd rk6zna k a fogla

lkoztatdst6l

Emberi er6forr6sok: TelepUl6si es6lyegyenl6s6gi referens munk5ja, csalidsegit6 6s
SzUks6ges er6forrisok gyermekj6l6ti szotgiilat munkatdrsai, civil szervezetek, 6nk6ntesek bevondsa
forrdsok

lnt6zked6s cime:

Tart6s munkan6lk0lis6g ar5ny5nak cstikkent6se,

az

elhelyezked6sben

segitsdgnyfitds

Feltdrt probl6ma
(kiindul6 6rt6kekkel)

Tart6s munkan6lkiilis6g a n6k kiir6ben, els6sorban a szakk6pesit{s hi5nya
miatt

C6lok -

Rovidtdvri: kapcsolatfelv6tel a Foglalkoztatiisi Osztdly Kirendelts6g6vel, felm6r6s

Altal6 nos megfoga lmazis
k6szit6se
es r6vid-, k6z6p- 6s

hossz0tdv0id6egysdgekr
e bontdsban
Tev6kenys6gek
(a beavatkozds tartalma)

pontokba szedve
R6sztvev6k 6s

felel6s
Pa

rtnerek

Kdz6ptdv0: k6pz6sszervez6s, ot Slldskeres6 tan0sitvSnyszerz6se
Hosszritdvf: k6pz6sek folytatdsa, tov6bbi 6t Slldskeres6 tan0sitvdnyszerz6se

- felm6r6s k6szit6s

- motivdci6s ig6ny felm6r6se
- k6pz6s szervez6s 6s lebonyolit6s, kapcsolatfelv6tel az 6rintettekkel
lalkoztat6si
on kormd nyzat, Fogla

I

koztatisi Osztd ly, TKKI, tovd

bb i k6pz6 k<izpo

ntok

Konyvtir, lnformdci6s 6s Ktlzdss6gi Hely, ill6skeres6 n6k

Rovidtiivri: 2018. december 31.
Kdz6ptdvO: 2019. december 31.
szedve
Hossz0tdv0: 2022. december 31.
kimutatdsok az SllSskeres6k ardnyd16l
mutat6k
Ered m6nyess6gi
- kimutatds a helybeli 6s kdrzetb6li munk6ltat6k sziimdr6l
6s annak
la
dsok a munkdltat6kkal
fik<id6si
dokumentd
Hatdrid6(k) pontokba
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forrdsa
(rovid, ktiz6p 6s
hosszOtdvon), valamint
Kockdzatok
6s cstikkent6siik eszkdzei
Sziiks6ges er6forrdsok

- bizonyitvdnyok, ta n0sitvii nyok
- f6nykepes dokumentdci6

motivdci6 hidnya

Feltdrt prob16ma
(kiindu16 6rtekekkel)

tdj6koztatds a k6pz6s e16nyei16l

Szakember, megfelel6 helyszin, kapcsolattart6 szem6ly, sz6mit6g6p,
i

lnt6zked6s cime

-

nternetel6r6s, telefon

A

d

igitilis ir5studSs megszerz6s6nek el6segit6se

A

m6lyszeg6nyek/szeg6nyek/6ll5skeres6k
ir6studatlansSg ar5nya.

ktiztitt magas a

digit5lis

C6lok -

Altal6nos megfogalmaz6s
6n6letrajz/motivdci6s lev6l irdsi technikd k elsajdtitis5na k e16segit6se
6s rdvid-, kdz6p- 6s
hossz0ttiv0id6egys6gekr
e bontdsban
Tev6kenys6gek
(a beavatkoz6s tartalma)

-

felm6r6s k6szit6se: k6rd6ivek k6szit6se, kdpz6 k<izpontok megkeres6se,

motivdci6s k6rd6iv dsszeii litdsa
I

pontokba szedve

- k6pz6s szervez6s
lkoztatdsi oszt6l

R6sztvev6k 6s

onkormdnyzat, Csalddsegit6 Ktizpont, Konyvtdr, foglalkoztatdsi osztiily, leend6
foglalkoztatottak

felel6s
Partnerek

Hat6rid6(k) pontokba
szedve

UttmUkod6s

6nkorminyzat, Csalddsegit6 Ktizpont, Konyvtdr, foglalkoztatdsi osztdly, leend6
foglalkoztatottak
Rdvidtdv0: 2018. december 31.
K6z6ptiiv0: 2020. december 31.
Hosszritdvti: 2022. december 31.

Eredm6nyess6gi mutat6k
Kim utatdsok k6szit6se az 6 l16skeres6k
6s annak
jelenl6ti ivek
dokumentdltsdga,
fo116sa

(r6vid, kdz6p 6s
hossztitdvon), valamint
fenntarthat6s6ga
Kockdzatok
6s csokkent6stik eszktlzei

a rd

nyii 16l

egyi.ittm (k6d6si nyilatkozat
bi zo nyitvii nyo k/ta n 0sitvi nyo k
f6nyk6pes dokumentdci6

motiv6ci6 hidnya

-

tdj6koztatds a program lk6pz6s e16nyei16l

Sztiks6ges er6forrdsok

szakember, k6pz6si helyszin, szdmit6g6pes felszerelts6g, internetkapcsolat

lnt6zked6s cfme

Akadilymentes Kunbaracs6rt
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Teleptil6siink6n

a

fizikai akad5lymentesitetts6g nem teljes ktirfr.

Az

tinkorm5nyzat eltal fenntartott int6zm6nyek ktiz0l akaddlymentesitett az fi6k
gy6gyszeft6r 6s a polgSrmesteri hivata! 6pUlete. Az olosi rendel6, Ktinyvtir,
tnformdci6s 6s Ktiztiss6gi Hely, 6s az 6voda akadilymentesit6se m6g nem
tiirt6nt meg, [gy a foryat6kossSggal 6l6k szim5ra nehezen megk6zelithet6ek.
C6lunk, hogy teleptil6si.ink int6zm6nyei a fogyat6kossiiggal 616k sziimdra is
e16rhet6ek, ktin nyen megkozelithet6ek legyenek.
Cdlok Rrivid t6vi c6l (2018.09.01-2019.09.01.): Az int6zm6nyek akaddlymentesit6s6re
Altaldnos
vonatkoz6 tervek elk6sz(t6se, enged6lyeztet6se. A c6lcsoport bevondsa, a helyi
megfogalmazds 6s rcivid6rdekk6pviseletUkkel tdrt6n6 egyeztet6s.
, kdz6p- 6s
Kozdptdv0 c6l (2018.10.01-2020.12.31.): Az orvosi rendel6, a kdnyvtdr 6s az
hossz0tdvriid6egys6gekr
6voda a kadilymentesit6s6nek el6k6szit6se.
e bontdsban
Hossz0 tiv0 c6l (2O24.OL.OL-2O26.O2.OL): A k<inyvt6r 6s 6voda
akaddlymenteslt6se.
1. 2018.09.0t-2O79.O2.O1.: A c6lcsoport bevondsa, a helyi6rdekk6pviseletiikkel
tdrt6nS egyeztet6s.
Tev6kenys6gek
2. 2018.09.01-2019.09.01.: A tervek elk6szit6se, enged6lyeztet6se.
(a beavatkozds tartalma)
3. 20 19. 10.0 t-2O2O.t2.31. : Az orvosi re nde 16 a kad d lyme ntesitese'
pontokba szedve
4. 2022.OL.OL-2O23.O2.O1. : A k6nyvti r 6s az 6vod a a kadd lyme ntesit6se.
Felt6rt probl6ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

Felel6s: Polgdrmester

R6sztvevdk 6s

0nkormdnyzat, Moz96skorl6tozottak

felel6s

vd I la I koz6k,

szedve

kozfogla lkoztatottak

utat6k

6s annak

1. 1 db Egyiittmfiktid6si nyilatkozat a Mozgdskorldtozottak Egyestilet6vel
2. 4 db tervdokumentdci6
3. 4 db akaddtymentesitett int6zm6ny
4. Vdllalkoz6i szerz6d6s vagy a k6zfoglalkoztatottak szez6d6se

dokumentdltsdga,
fo116sa

(rovid, ktiz6p 6s
hossz0tdvon), valamint
fennta rthat6sdga
Kock6zatok
6s cs6kkent6sUk eszk6zei
Sztiks6ges er6forrdsok

Nem dll rendelkez6sre a szUks6ges anyagi forrds a terv megval6sit6s6hoz folyamatos p6lydzatfigyel6s, a lehet6s6g felderit6se, tCmogatdsok gy(jt6se,
<ink6ntesek bevondsa

Onkormdnyzat: humdn er6forrds, valamint
a

piilyjzati forrds

az

kadd lymentesit6s megva16sitdsd hoz, kivitelez6s6hez.

lnt6zked6s c[me

Az id6s korosztdly tev6keny id6skorS6rt

Feltiirt prob16ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

Jellemz6 probl6ma a kapcsolatok besz6kUl6se

Altal6nos

helyi

1. 2018.09.01-2019.02.01.
2. 2018.09.01-2019.09.01.
3. 20 19. 10.0 t-2020.L2.3L.
4. 2022.OL.OL-2023.OZ.OL.

Hatiirid5(k) pontokba

C6lok -

Jdriisi Hivatal,

K6nyvt5r, lnformdci6s 6s Koz6ss6gi Hely, 6voda

Partnerek

Ered m6nyess6gi m

EgyesUlete,

ld6s emberek, kiiltindsen az egyediiliill6k programokba tdrt6nd bevondsa, az
erdekl6d6s felkelt6se a koz6ss6gi 6lethez
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megfogalmazds

6s A tdrsadalmi, kulturdlis, civil 6letben va16 aktiv r6szv6tel el6segitese

rovid-, k0z6p-

6s Az elmagdnyosodds cs6kkent6se
hosszritdvri
id6egys69ekre
bontdsban
ig6nyfelm6r6s
Tevdkenys6gek
beavatkozds tSj6koztatds a kapcsolati lehet6s6gekr6l

(a

tartalma)

pontokba lebonyolltiis

szedve

R6sztvev6k 6s

R6sztvev6k: idSsek
Felel6s: Onkormdnyzat, Humdn Szolgdltat6 Ktizpont, EgyhSzak, Civilszervezetek

felel6s

0nkormdnyzat

Partnerek

Humdn Szolgdltat6 Kozpont, Kdnyvtdr, Nyugdijas Klub

Hatiirid6(k) pontokba
szedve

f6l6v
26v
2020.06.01.

Eredm6nyess6gi

mutat6k

6s

annak ld6s emberek, ktil6n6sen az egyediilelbk megismerik a helyi programokat, civil
szervezeteket
A tdrsadalmi, kulturdlis, civil 6letben aktivan r6szt vesznek
(rovid, kdz6p 6s Csrikken az elmag6nyosodds
hosszUtdvon),
Dokument6ltsdg: jelent6ti ivek, k6rd6ivek
valamint

dokumentdltsdga,
forrdsa

fenntarthat6s5ga
Kockdzatok
csokkent6stik

6s

Megbeteged6s, depresszi6, nem vesznek r6szt a programokon, foglalkozdsokon

eszkcizei
Szi.iks6ges er6forrdsok

P6lyiizati forr6s, szoci6lis szakemberek, civil szervezetek tagjai, hely biztositdsa

lnt6zked6s cime:

6voda akadr{lymentesit6se

Feltdrt prob16ma
(kiindul6 6rt6kekkel)

Az 6voda nem tesz eleget az akadhlymentesit6s el6fr6sainak.

C6lok -

Altaliinos megfogalmazds

es r6vid-, kciz6p- 6s
hosszritdvriid6egys6gekr
e bontdsban
Tev6kenys6gek
(a beavatkozds tartalma)

Az 6voda akadilymentesitdse
Hosszti tilvir c6l: fogyat6kkal 6l6k

szfumfura is

l.Akaddlymentes[t6s k6lts6gig6ny6nek felm616se
2.

P

6ly dzati le het6s6gek fe I kutatdsa

pontokba szedve

3.Akadd lymentesit6s megva l6sltdsa

R6sztvev6k 6s

6voda int6zm6nyvezetdje, 0nkormdnyzat

felel6s

Felel6s: po196rmester

Partnerek

p:ily6zati tandcsad6

Hatiirid6(k)
szedve

pontokba

biztositani az egyenl6 es6lyeket

1. kdlts6gfelm6r6s:2018. december 31.
2. plly 6zati le het6s6gek: folya m atos figye lem me I kis6 r6se
3. megva l6sitds: forr6sok fel kutatiisa utdn folyamatosa n
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Eredm6nyess6gi mutat6k
annak

6s

dokument6lts6ga,
forrdsa

(r6vid, kdz6p

Eredm6nyess6g: akadC lymenteslt6s kivitelez6se
6s

hosszritdvon), valamint
fen
Kock6zatok
6s cstlkkentds0k eszktizei

Kockdzat: iiner6 6s pClyizati forr6sok hidnya
Cs6kkent6s eszkozei: pdly6zati kiirCs eset6n az 6ner6 EU 6ner6 alapb6l trirt6n6
finansz[roz6sa

Sziiks6ges er6forrCsok

Pdlydzati forrdsok
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2. 6sszegz6 triblizat - A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program lnt6zked6siTerve (HEP lT)
3. mell6klet a 2/2012. (Vl. 5.) EMMI rendelethez
A

lnt6zked6s
sorsz6ma

Az int6zkedds

cime,
megnevez6se

c

B

D

H

G

J

Az intdzked6s

A helyzetelemz6s
kdvetkeztet6seibe
n

F

E

feltdrt

A cdlkitUzds
risszhangja egyCb

Az intCzked6ssel

eldrni kivdnt cdl

es6lyegyenl6sdgi
probl6ma

strat6giai
dokumentumokka

Az intdzked6s

Az intezkedds

tartalma

felel6se

Az int6zkedds

Az intdzked6s

megval6sitdsdnak
hatdrideje

eredm6nyessdg6t
mer6 indik6tor(ok)

I

meByal6sit6s6hoz
sziiks6ges

er6forrdsok
(humdn, pdnziigyi,

Az intdzked6s
eredmdnyeinek
fenntarthat6sdSa

technikai)

megnevezdse

l. A m6lyszegdnysdgben 6l6k es a rom6k es6lyegyenl6s6ge
1

Rdszorul6k

szimdra
inform6ci6
szolgSltatis.

Az

tinkorm6nyzat

dhal

nyUjtott

Lakoss6gi

szociilis

tdjdkoztat6

Ugyintdz6,

megszervez6se

hdzigondoz6

ktirri

informCl6sa

ell6tdsokat
informdci6

az

helyis6g
biztosit6sa,
informdci6s

folyamatos

tinkormdnyzatndl -

kiadvCny,anyag

nem

jogszabiily alapjCn

kdszitCse

veszik

ig6nyelhet6
tdmogatdsokrol

hidnyiban
mindenki

Minden 6rintett

teljes

ig6nybe.

valamint

Cvente

meSszervezett
tdj6koztat6 f6rum

azok

mdrt6kd16l.
2

infrastrukt0ra
fejlesztes

Tanyavildg
infrastruktu rdlisa n

infrastrukturd lis
fejlesztes

tanyagondnoki
jdrmUpark

polgdrmester

20L4.
folVamatos

fejlesztdse

elmaradott

6\d6l

hosszri

pSlydzatok

t6von

fenntarthat6

figyel6se,
pdlydzatokon

ttirt6n6 r6szv6tel

nehezen

hozzdf6rhet6ek

a

szolgdltat5sok
3

ll. A gyermekek eselyegyenlSs6ge
L

6voda

akad6lymentesitdse

Az

6voda

Sziiks6ges

lnt6zmdnyvezet6,

akaddlymentesit6s

akadilymentesit6s

6pit6ipari munkdk

polgirmester

el6irdsainak

e

elv6gz6se

6voda nem

az

folyamatos

Hosszritivon

Piily6zati
lehet6s6gek

felkutatdsa

fenntarthat6
6s

azok elk6szltdse

tesz

eleget
2
3

lll. A n6k
L

Anyiik
elhelyezked6s6ne
k segit6se

GYES

leteltdvel

gondot okoz a n6k
elhelyezked6se.

Munkakeresds
el6segitdse.

Szem6lyi

Hosszti

informdci6s pont

e16forrdsok

fen

ldtrehozisa

szUksdgesek

Foglalkozdsi

Szociilis iigyintdz6

folyamatos

tdvon

ntarthat6

helvet a k6nvwir
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biztosit

2
3

lV. Az id6sek
7

Hdzi

Az

igdnyek

segits6gny(jtiis

felm6r6se,

tovdbb fejleszt6se

lehet6s6g
felajdnl6sa

a

Mindl
k6r0

teljesebb
szolgdltatds

biztositisa

Egyiittm(ktidve

a

hSzi orvossal,

a

Hdziorvos,
hdzigondoz6

folyamatos

rSszorul6k
feltdrkdpez6se

Szemdlyi er6forrds

Hosszri

biztositott,
normativ

fenntarthat6

t6von

tdmogatds
kihaszndltsigdt

teljes

k6r(vd

szeretndnk tenni

2

3

V. A fogyat6kkal 6l6k esdlyegyenl6s6ge
L

Akaddlymentesit6s

Ktlzintdzm6nyek
akaddlymentesit6se

teljes

k6rfi
akaddlymentesit6s
megval6sitdsa

Eprtorpafl
kivitelez6s

polgdrmester,
intdzm6nyvezet6k

Er6forrdsok
rendelkez6sre
eset6n
folyamatos.

iilldsa

pdlydzati
lehet6segek

Anyagi

felkutatisa.

tivon

er6forrds

eset6n

hossz0

fenntarthat6.

2
3
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3. Megval6sit5s

A megval6sitds e16k6szlt6se

Onkormdnyzatunk az Sltala fenntartott int6zm6nyek vezet6i szimdra feladatul adj a 6s ellen6rzi, a
telepiil6sen mfikdd6 nem dnkorm6nyzati fenntartis0 int6zm6nyek vezet6it pedig partneri viszony
sordn k6ri, hogy a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programot val6sits:ik meg, illewe tdmogass6k.
program
Onkormdnyzatunk azt is k6ri int6zm6nyeit6l 6s partnereit6l, hogy vizsgdljdk meg, 6s a
es6lyegyenl6seg
az
6s
6rint6,
elfogaddsdt kovet6en biztositsdk, hogy az int6zm6ny0k mfik6d6s6t
szempontjdb6l fontos egy6b kQzszolgiiltatdsokat meghatdroz6 strat6giai dokumentumokba 6s
irdnymutatdsokba 6piiljenek be 6s 6rv6nyesiiljenek az egyenl6 bdndsm6dra 6s es6lyegyenl6s6gre
vonatkoz6 azon kotelezetts6gek, melyek az tlnkorm6nyzat Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programjdban
r6szletes leirdsra keri.iltek.

0nkorm6nyzatunk elvdrja, hogy int6zm6nyei a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program lnt6zked6siTerv6ben
szerep16 viillaliisokr6l, az 6ket 6rint6 konkr6t feladatokr6l int6zm6nyi szintfl akci6terveket, cselekv6si
Utemterveket k6szitsenek.
az
0nkormdnyzatunk a HEp kidolgozisdra 6s megval6sit6s6ra, tovdbbd 6rt6kel6s6re, ellen6rz6s6re 6s
beepit6s6nek
programba
t6rt6n6
a
valamint
ennek sordn nyert informdci6k visszacsatol6sdra,
garantiil6siira Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program6rt Felel6s F6rumot hoz l6tre 6s mfiktidtet.

marad6ktalanul
A fentiekkel kivdnjuk biztositani, hogy az HEP lT-ben viillalt feladatok telepUl6siinkdn
megval6suljanak

A megval6sit6s folyamata

A Helyi Es6lyegyenlSs6gi Programban foglaltak v6g rehajtds6
hozunk l6tre

na

k

el

len6rz6se 6rdek6ben

H

EP F6rumot

A HEP F6rum feladatai:

az HEp tT megval6sulds6nak figyelemmel kis6r6se, a k6telezetts6gek teljeslt6s6nek nyomon
k6vet6se, dokumentdl6sa, 6s mindezekr6l a telepiil6s k6pvisel6-testtilet6nek rendszeres

-

tdj6koztatdsa,
- annak figyelemmel kis6r6se, hogy a megel6z6 id6szakban v6grehajtott int6zked6sek el6segitett6k-e
a kitfizott c6lok megval6suldsdt, 6s az ezen tapasztalatok alapjdn esetleges rlj beavatkozdsok
meghatdrozdsa

- a HEp tT-ben lefektetett c6lok megval6suliisihoz sztiks6ges beavatkozdsok 6venk6nti fel[ilvizsgdlata,
a HEP lT aktualizSldsa,
- az esetleges vdltozdsok be6pit6se a HEp lr-be, a m6dositott HEP lr el6k6szit6se k6pvisel6-testi.ileti

ddnt6sre
- az es6 lyegye n l6s6gge I dsszef i.igg6 pro bl6mii k megvitatd sa
- a HEP lT 6s az el6rt eredm6nyek nyilv6noss{g el6 tdrdsa, kommunik{l6sa

Az es6lyegyenl6s6g f6kuszban l6v6 c6lcsoportjaihoz 6s/vagy kiemelt probl6materiiletekre a teriilet
aktorainak r6szv6tel6vel tematikus munkacsoportokat alakitunk az adott tertileten kit(zdtt c6lok
megval6sit6sa 6rdek6ben. A munkacsoportok vezet6iegyben tagjai az Es6lyegyenl6s6gi F6rumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum 6vente) besz6molnak munkdjukr6l az Es6lyegyenl6s6gi
F6rum szdmdra. A munkacsoportok 6ves munkaterwel rendelkeznek.

Romdk/ melyszeg6nysegben
el6k eselyegyenlcSsegevel

fogla lkoz6
m u nkacsoport

Fogyatekkal6l6k
eselyegyenl6sdgevel
foglalkozo
m un

kacsoport

HEP

F6rum

tagjai:

lddsek es6lyegyenlcisegevel
foglalkoz6

munkacsoport

munkacsoportok
vezetoi,

onkormdnyzat,
kepviselcije,

partnerek kepviselcije

N5k eselyegyenlcisegevel
foglalkoz6
m

unkacsoport

Gyerekek eselyegyenl6seg6vel
foglalkoz6
munkacsoport

A HEP F6rum m0kdd6se:
A F6rum legaliibb 6vente, de szi.iks6g eset6n enn6l gyakrabban iil6sezik.
A F6rum m(kcid6s6t megfelel6en dokumentdlja, til6seir6ljegyz6konyv k6sztil.

A

F6rum javaslatot tesz az HEP lT megval6suldsdr6l k6szitett beszdmol6 elfogaddsira, vagy
iitd o lgoztatSsd ra, va la m i nt szi.i ks6g sze ri nti m6dositiisd ra.
A HEP F6rum egy-egy beavatkozdsiteriilet v6grehajtiisiira felel6st jeldlhet kitagjai k6ziil, illetve 0jabb
munkacsoportokat hozhat l6tre.
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Monitoring 6s visszacsatolSs

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program megval6suldsdt, v6grehajtisdt a HEP F6rum ellen6rzi, 6s javaslatot
k6szit a HEP szOks6g szerinti aktualizdldsdra az egyes beavatkozdsi teri.iletek felel6seinek, illetve a

l6trehozott

m u n kacso

porto k beszd mol6i

na k

a Ia

pjii n

Nyilv5nossSg

A program elfogaddsdt megel6z6en, a v6lem6nynyilviinitis lehet6s6g6nek biztosit6sa 6rdek6ben
nyilv6nos f6rumot hivunk 6ssze.

v6lem6nyformiilds lehet6s6g6t biztositja az Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program nyilvdnossdgra
hozatala is, valamint a megval6sitiis folyamatdt koordindl6 HEP F6rum els6 i.il6s6nek mihamarabbi

A

osszehlvdsa.

A nyilvdnossig folyamatos biztositdsdra legaliibb 6vente tdj6koztatjuk a program megval6sitdsiban
el6rt eredm6nyekr6l, a monitoring eredm6nyeir6l a telep0l6s ddnt6shoz6it, tiszts6gvisel6it, az
int6zm6nyeket 6s az egyiittmfiktid6 szakmai 6s tdrsadalmi partnerek k6pvisel6it.
HEp F6rum dltal v6gzett 6ves monitoring vizsgiilatok eredm6nyeit nyilvdnossdgra hozzuk a
szem6lyes adatok v6delm6nek biztositdsa mellett. A nyilvinossdg biztositds6ra az tinkormdnyzat
honlapja, a helyi m6dia dll rendelkez6sre. Az eredm6nyekre felhlvjuk a figyelmet az dnkorminyzat 6s
int6zm6nyeinek ki.ilonbtiz6 rendezv6nyein, be6pitjUk kiadvdnyainkba, a tolerancia, a befogadds, a
hdtrdnyos helyzetfiek tiimogatiisdnak fontossdgdt igyeksziink meg6rtetni a lakossdggal, a tdmogat6
szakmai 6s tdrsadalmi ktirnyezet kialakltdsa 6rdek6ben

A
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Kcitelezetts6gek 6s felel6ss69
Az es6lyegyenl6s6ggel 6sszefi.igg6 feladatok6rt az aldbbi szem6lyek/csoportok felel6sek:

A Helyi

Esdlyegyenl6s6gi Program v6grehajtdsii6rt az dnkormdnyzat r6sz6rdl L6rincz Edit jegyzS

felel.:

-

Az 6 feladata 6s felel6ss6ge a HEP F6rum l6trej6tt6nek szervez6se, mfikod6s6nek sokoldahi
tdmogatdsa, az tinkormdnyzat 6s a HEP F6rum k6zotti kapcsolat biztositdsa.
Folyamatosan egy[ittm(ktidik a HEP F6rum vezet6j6vel.
Felel6ss6gi kdr6be tartoz6, az aldbbiakban felsorolt tev6kenys6geit a HEP F6rum vagy annak

valamely munkacsoportjinak bevon6sdval 6s tdmogatisdval vlgzi. igy
Felel az6rt, hogy a telepi.il6s minden lak6ja 6s az 6rintett szakmai 6s tdrsadalmi
partnerek szSmdra e16rhet6 legyen a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program.

o
o

o
o

Figyelemmel kis6ri azt, hogy az cinkorm6nyzat dtint6shoz6i, tiszts6gvisel6i 6s
int6zm6nyeinek dolgoz6i megismerik 6s kdvetik a HEP-ben foglaltakat.
Tdmogatnia kell, hogy az 6nkormdnyzat, illetve intdzm6nyeinek vezet6i minden
ponton megkapjdk a sziiks6ges felk6szit6st 6s segits6get a HEP v6grehajt6sdhoz.
Koteless6ge az egyen16 b6ndsm6d elv6t s6rt6 esetekben meg tennie a szliks6ges
l6p6seket, vizsgdlatot kezdem6nyezni, 6s a jogs6rt6s kdvetkezm6nyeinek
el hii rltisd 16l int6zked ni

A HEP F6rum vezet6j6nek feladata 6s felel6ss6ge:

- a HEp tT megval6sitdsiinak

koordindliisa (a HEP lT-ben 6rintett felek tev6kenys6g6nek

-

6sszehangol6sa, instrudldsa),
a HEP lT v6grehajtdsdnak nyomon k6vet6se,
az es6lyegyenl6seg s6rUl6s6re vonatkoz6 esetleges panaszok kivizsgii16sa az onkormdnyzat

-

a HEP F6rum Osszehivdsa 6s mUktidtet6se.

felel6s6vel kdzosen

A teleptil6s vezet6se, az onkormdnyzat tiszts6gvisel6i 6s a teleptil6si int6zm6nyek vezet6i

-

felelSsek az6rt, hogy ismerj6k az egyenl6 b6n6sm6dra 6s es6lyegyenl6s6gre vonatkoz6 jogi
el6ir6sokat, biztositsiik a diszkrimindci6mentes int6zm6nyi szolgdltat6sokat, a befogad6 6s

megragadjanak minden alkalmat, hogy az es6lyegyenl6s6ggel
kapcsolatos ismereteiket b6vit6 k6pz6sen, egy6b programon r6szt vegyenek.
Felel6ss6gtik tov6bbd, hogy ismerj6k a HEP lT-ben foglaltakat 6s kOzremfikcidjenek annak

tolerdns l6gkdrt,

-

6s

megval6sitdsdban.
Az es6lyegyenl6s6g s6riil6se eset6n hivatalosan jelezz6k azt a HEP lT kijel6lt irinyit6inak.

Az 6nkormdnyzati int6zm6nyek vezet6i int6zm6nyi akci6tervben gondoskodjanak az
Es6lyegyen16s6gi Programban foglaltaknak az int6zm6nytikben t6rt6n6 marad6ktalan
6rv6nyesUl6s616l.

Minden, az 6nkorminyzattal 6s annak int6zm6nyeivel szerz6d6ses viszonyban d116, szdmukra
szolgdltatdst ny0jt6 f6l felel6ss6ge, hogy megismerje a HEP lT-t, magdra n6zve kdtelez6k6nt kdvesse
azt, 6s megfeleljen az elv6rdsainak, amelyre vonatkoz6 passzust a jciv6ben bele kell foglalni a
szerz6d6sbe. Sz[ks6ges tov6bb5, hogy a jogszabdly 5ltal el6irt feladat-megosztSs, egyi.ittmfiktid6si
kcitelezetts6g alapjdn a telepiil6si Onkormdnyzattal kapcsolatban iill6 szerepl6k ismerj6k a HEP-et,
annak megval6sitdsdban aktiv szerepet viillaljanak. (Ld. pl. a ktiznevel6si int6zm6nyek fenntartdsa 6s
mfikodtet6se
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Erv6nyesUl6s, m6dositds

Amennyiben a k6t6vente el6irt - de enn6l gyakrabban, pl. 6vente is elv6gezhet5 - feliilvizsgiilat soriin
kideriil, hogy a HEP lT-ben viillalt c6lokat nem sikerul teljesiteni, a HEP F6rum 30 napon beltil
jelent6st k6r a beavatkozdsi teriilet felel5s6t6l, amelyben bemutatja az indikdtorok teljesiil6se
elmaradSsdnak okait,6s a beavatkozdsi tev6kenys6gek korrekci6j5ra, kiegeszit6s6re vonatkoz6
int6zked6si tervjavaslatdt annak 6rdek6ben, hogy a c6lok teljesithet6k legyenek. A HEP F6rum a
besz6mol6t a benyijt6st6l sziimitott 30 napon beliil me8tiirgyalja 6s javaslatot tesz az iinkormAnyzat
k6pvisel6testiilet6nek a sziiks6ges int6zked6sekre.
A program szdnd6kos mulasztdsb6l fakad6 nem teljesUl6se eset6n az HEP lT v6grehajtiisii6rt felel6s
szem6ly int6zkedik a felel6s(6k) meghatiroz5sS16l, 6s - szi.iks6g eset6n - felel6ss6gre voniisd16l.
Az egyenl6 bdn5sm6d elv6t s6rt6 esetekben az HEP lT v6grehajtdsii6rt felel6s szem6ly megteszi a
sztiks6ges 16p6seket, vizsgdlatot kezdem6nyez, 6s int6zkedik a jogs6rt6s ktivetkezm6nyeinek
elhdritiisii16l.
Az HEp lT-t mindenk6pp m6dositani sziiks6ges, ha megiillaplt6saiban 16nyeges v6ltoz6s ktivetkezik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozCsok nem elegend6 m6don jdrulnak hozzii a kitUzott c6lok
megval6sit6s.ihoz.
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4. ElfogadCs m6dja 6s dituma

l. A Kunbaracs Kdzsdg Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programjdnak szakmai 6s tiirsadalmi vitiija mettortdnt.
itt sziiletett 6szrev6teleket a megvitat6st k6vet6en a HEP lnt6zked6si Terv€be be6pitettijk.

Az

lll. Ezt k0vet6en Kunbaracs kdzs6g k6pvisel6-testiilete a Helyi Es6lyegyenl6s6gi programot (melynek
r6sze az lnt6zked6si Terv) megvitatta 6s 27 /2O\3. lVl.27.l szSrnt hat6rozatdval elfogadta.
Mell6kletek:

Diitum 2018. 07. 09.
T6th

Fe

ra
c polg6rmester

A Kunbaracs Ktizs6g Onkorm6nyzat Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programjdnak partnerei ismerik a Helyi
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1 E2 a jegyzek
mirt a HEP mell6klete
eldldssel" igazolt dokume um

-

-

szakmaileg is tizonyitja, hogy a HEP szeleskdd egyetSd6s€n 6s ktlzos munkan alapul, as nem kiz6rolagosan egy ,penneri

, A jegy.Ck roronk6nt jelOli a

H EP elk€szitesi folyamatban rasztvevd szem6ly€k€t lndrmdnyeket, pa(nercket.
A j€gfz6k oszlopaiba kedllnek a HEP egye6 tanalmi r63z€i, ahol sz adotl beto ksrik&6s6valj€l6zni lehet, hogy ez adott sz6m6ly, inl6zm6ny, psrtner az etkeszil6sb€n
vett. eszrev6telezett, l6moqatta, ellenezle,
R= r{sn v.C E. &zEvat l.zt , T:tamogatt , E= ellan€de.
a
Az adott partner al6h6s6val hiteleslti a sorban jeldlt r6szv6l6la't a HEP elkaszltasi folyamahan.
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Intézkedés Az intézkedés címe,
A helyzetelemzés
sorszáma
megnevezése
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C
Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

E

A célkitűzés összhangja Az intézkedés tartalma
egyéb stratégiai
dokumentumokkal

F
Az intézkedés
felelőse

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
határideje
mérő indikátor(ok)

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
eredményeinek
szükséges erőforrások fenntarthatósága
(humán, pénzügyi,
technikai)

0. Település szintű probléma
1

Bel- és külterületi
földutak, járdák
felújítása, az idősek, a
fogyatékkal élők, a
gyermekek és minden
lakos közlekedési
feltételeinek a
javítása,
biztonságosabbá
tétele, valamint a
tanyasi lakosság
életminőségének
fejlesztése érdekében.

Az utak kiépítettsége,
Rövid, közép és
Az intézkedés célja
állapota, hiánya olyan
hosszú távon is a
összhangban áll a
körülmény, ami
megfelelő életvitel
településfejlesztési
nagymértékben
kialakításához
programmal, a
meghatározza a lakosság szükséges közlekedési település közép és
– különösen az idősek, a feltételek biztosítása. hosszú távú
fogyatékkal élők és a
programjával, a
gyermekek – mindennapi
gazdasági tervvel.
életvitelét, lehetőségeit és
biztonságát. A földutak
javítása, ingatlannyilvántartásbeli
állapotának pontosítása
folyamatosan megújuló
feladat, melynek
elmulasztása különösen az
esélyegyenlőségi
szempontból védelemre
szoruló csoportokat
érintheti hátrányosan, de
valamennyi közlekedő.

Belterületen a Kossuth Polgármester
utca 1. szakaszának járda
felújítását, kül- és
belterületen a földutak
folyamatos
karbantartását.

2021. 10. 31.
(vasárnap)

Az új vagy a felújított
útvonalak hossza. A
projekt végrehajtása
következtében a
szolgáltatásnak és az
utak kapacitásának
jelentősen javulnia
kell a felújított
vonalak mentén.

A tervezett járda
Saját erőből
beruházást a Magyar
közösségi
Faluprogram
összefogással
támogatásával lakossági fenntartható.
összefogással szeretnénk
megvalósítani.
Anyagtámogatásként
rendelkezésünkre áll 4
759 507 Ft. Földút
javítását sajátforrásból és
vállalkozók segítségével
tudjuk megvalósítani.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Rászorulók számára
információ
szolgáltatás.

Az önkormányzat által
nyújtott ellátásokat
információ hiányában
nem mindenki veszik
igénybe.

Minden érintett teljes
körű informálása az
önkormányzatnál jogszabály alapján –
igényelhető
támogatásokról
valamint azok
mértékéről.

Lakossági tájékoztató
megszervezése

szociális
ügyintéző,
házigondozó

helyiség biztosítása,
évente
információs
megszervezett
kiadvány,anyag készítése tájékoztató
fórum

2

infrastruktúra
fejlesztés

Tanyavilág
infrastrukturálisan
elmaradott nehezen

infrastrukturális
fejlesztés

tanyagondnoki
járműpark fejlesztése

Polgármester

pályázatok figyelése,
pályázatokon történő

hosszú távon
fenntartható

hozzáférhetőek a
szolgáltatások
3

Startmunka program- A településen található –
Mezőgazdaság
érintett – munkanélküli
személyek számára
értékteremtő
közfoglalkoztatási
program biztosított
Kunbaracson a
Belügyminisztérium 100
%-os támogatásával.

részvétel

Rövidtávon: a
megélhetés
biztosítása
Középtávon: a
munkaerőpiacon
maradás elősegítése
Hosszútávon: az
érintett személyek
visszajuttatása az
elsődleges munkaerő
piacra

Az intézkedés célja
összhangban áll az
önkormányzat
költségvetésével, a
településfejlesztési
programmal, a
település a
Kerekegyházi
Humánszolgáltató
Központtal kötött
együttműködési
megállapodással.

Az évente megújuló
Polgármester
pályázat keretében
mezőgazdasági
tevékenység folyik 8
fővel növénytermesztés
és állatgondozás.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

A foglalkoztatottak
létszáma, a szakmai
szervezetek
értékelése, a
közvéleményben
kialakult értékelés.

A humán források
Pályázati
biztosítása saját erőből, forrásból
az intézmények
fenntartható.
segítségével megoldható.
Az anyag- és
eszközbeszerzés, a
kivitelezésre külső
pályázati források
bevonására van szükség,
aminek mértéke
megközelítőleg
16.500.000,- Ft. Ennek az
összegnek az
előteremtése a
Belügyminisztérium
támogatásából
biztosított.

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Óvoda
akadálymentesítése

Az akadálymentesítés
Óvoda
előírásainak az óvoda nem akadálymentesítése
tesz eleget

2

Óvoda energetikai
korszerűsítése

Leírás: Óvoda épületének
teljes nyílászáró cseréje,
szigetelés, fűtési rendszer
felújítása megújuló
energia felhasználásával.

III. A nők esélyegyenlősége

Korszerű legyen az
óvoda épület. Az
életminőség javítása
különös tekintettel a
célcsoportok tagjaira.

Szükséges építőipari
munkák elvégzése

Az intézkedés célja
összhangban áll a
településfejlesztési
programmal, a
gazdasági tervvel,
Kunbaracs Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a településrendezési
eszközök és a
településkép
szabályozásáról szóló
önkormányzati
rendeleteivel.

Intézményvezető,
polgármester

Óvoda épületének teljes Polgármester
energetikai megújítása,
nyilászárók cseréje,
hőszigetelés,
fűtéskorszrűsítés
megújuló energia
felhsználásával a
célcsoportokba tartozó
gyermekek
életminőségének
javítása érdekében.

Pályázati lehetőségek
felkutatása és azok
elkészítése
2021. 03. 31.
(szerda)

A korszerűsítet
létesítmény
kihasználtsága,
igénybe vétele és
paraméterei; az
újonnan elhelyezett
eszközök száma, és
rendeltetésszerű
használatának
gyakorisága; egyéb
esetekben:
hatékonyabb
működés, esztétikai,
tartóssági és
gazdaságossági
szempontok.

Hosszútávon
fenntartható

A korszrűsítést a
Saját erőből
Településfejlesztési
gazdaságosan
Operatív Programban
fenntartható.
támogatásával valósítjuk
meg.

1

Anyák
elhelyezkedéséne k
segítése

GYES leteltével gondot
okoz a nők
elhelyezkedése.

Munkakeresés
elősegítése.A
feladatot
folyamatosan végezni
kell.

Minél teljesebb körű
szolgáltatás
biztosítása

Önkormányzat
költségvetése,
Kerekegyházi Humán
Szolgáltató Központ
szolgáltatástervezési
koncepciója.

Foglalkozási információs Polgármester,
pont létrehozása.
Szociális
ügyintéző

2023. 01. 31.
(kedd)

Tájékoztatott
személyek száma.

Személyi erőforrások
szükségesek, helyet a
könyvtár biztosít

Hosszú távon
saját erőből, ill. a
társulás
keretében
fenntartható.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Házi segítségnyújtás
tovább fejlesztése

Az igények felmérése, a
lehetőség felajánlása

2

Idős személyek
napközbeni ellátását
biztosító szociális
szolgáltatás
létrehozása

A kihasználatlanul álló régi A célcsoportba
iskolaszárnyban a
tartozók személyek
telelpülésen élő, vagy
biztonsága mellett a
ahhoz kötődő idős
projekt
személyeknek kínálna
megvalósulása az
napközbeni ellátást, akik érintettek
állandó ápolást még nem közösséghez való
igényelnek. Étkezési,
tartozástudatát is
tisztálkodási és
erősíti.
szabadidős
lehetőséget tudnánk itt
számukra biztosítani.

Együttműködve a házi
orvossal, a rászorulók
feltérképezése

A kidolgozás, tervezés
folyamatában lévő
intézkedés nagyon jól
összehangolható a
település fejlesztési
programmal.

Háziorvos,
házigondozó

Rövid távon: 15-20 fő, Polgármester
szociális szolgáltatás
létesítéséhez és
működtetéséhez
szükséges terveknek az
elkészítése. Közép távon:
A tervek
megvalósításhoz
szükséges pénzügyi
források megszerzése
(összehasonlító
értékadatok alapján ez
kb. 200 millió forint)
Hosszú távon: a
beruházás megvalósítása
és a működtetéshez, a
fenntarthatósághoz
szükséges anyagi
források biztosítása.

Személyi erőforrás
Hosszú távon
biztosított, normatív
fenntartható
támogatás
kihasználtságát teljes
körűvé szeretnénk tenni
2023. 12. 31.
(vasárnap)

A szolgáltatás
terveinek,- ill. a
létesítmény
elkészülte.

A projekt csak pályázati Szociális normatív
források (Magyar
támogatás
Faluprogram,
felhasználásával
Településfejlesztési
fenntartható.
Operatív Program, stb. és
központi költségvetésből
lehívható támogatások)
elnyerésével valósítható
meg.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Akadálymentesítés

Közintézmények
akadálymentesítése

teljes körű
akadálymentesítés
megvalósítása

Építőipari kivitelezés

polgármester,
intézményvezetők

pályázati lehetőségek
felkutatása.

Anyagi erőforrás
esetén hosszú
távon
fenntartható.

