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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Kétpó Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Kétpó Község Szolnok megye délkeleti részén Mezőtúr, Törökszentmiklós városokkal, valamint
Kengyel, Mezőhék, Tiszatenyő, Kuncsorba községekkel határos területen fekszik. Az írásos
emlékek szerint legalább a 13. század óta lakott településre az 1240-es években kunokat telepített
be IV. Béla király – a község lakosai napjainkban is számon tartják az ősi kun gyökereket, a
középkori település kun lakóinak emlékét. A 15. század elején szerb, délszláv családok is költöztek
a faluba. A hódoltság időszakában a törökszentmiklósi vár fennhatósága alá tartozó, saját
templommal rendelkező Kispó és Nagypó településeken egyaránt közel 2-300 lakos élt. A terület a
rendszeresen kiújuló harcok és dúlások hatására a 17. századra elnéptelenedett, a levéltári források
már nem települést, hanem pusztát jelöltek a korábbi falvak helyén. A 18. századtól folyamatosan
növekvő lakosságszámú település számára jelentős fellendülést hozott a vasúti hálózat fejlesztése.
1859-ben készült el az Aradig vezető vonal, melynek egyik állomása – a század végétől már
távírdával és postával rendelkező – Puszatpó volt. Egyre többen költöztek be a tanyákról, 19451960 között 128 új családi ház épült a településen.
A település bemutatását segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklete „ A település
bemutatása 1-5-„címen.

Értékeink, küldetésünk
A Települési Esélyegyenlőségi Program célja, hogy Kétpó község lokális társadalmának tagjai,
kiemelten a döntéshozói és a szakapparátus dolgozói számára összefoglalja a célcsoportok
érvényesülésével kapcsolatos problématerületeket, kijelölje a megoldandó feladatokhoz kapcsolódó
tevékenységeket és útmutatóval szolgáljon a program hatékony megvalósításához szükséges
attitűdök kialakításában. Nemcsak egzakt elemzést és projektszemléletű intézkedési tervet tartalmaz
tehát a dokumentum, hanem szemléletében is képviselni kívánja azon álláspontot, mely szerint az
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció ,Bűnmegelőzési program
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esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán egy kötelezően megszabott követelmény teljesítése,
hanem a helyi közösség hosszú távú érdeke is. A lokális társadalom szempontjából ugyanis
felelőtlen pazarlásnak számít az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozó személyek szabad
potenciáljának, munkaerejének, közösségalkotó energiájának a parlagon hagyása.
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció és a szegregáció
különböző formáinak a visszaszorítása. Az egyenlő bánásmód megsértése számos hátrányos
helyzetű csoport esetében megfigyelhető jelenség. Kétpó Község Települési Esélyegyenlőségi
Programja kiemelten foglalkozik a gyermekek,idősek,fogyatékos személyek, a nők és a
mélyszegénységben élők esélyegyenlőségének biztosításával, ám relevancia esetén további
esélyegyenlőségi célcsoportok beazonosítását is felvállalja, reagálva a helyi sajátosságokra. A
program tehát azon csoportokra fókuszál, melyek tagjai számára a sikeres életvezetés és társadalmi
integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a
különböző területeken jelen lévő hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. A
program kiemelt figyelmet fordít:
 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;
 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítására;
 a munkaerőpiaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási
esélyeik javítására;
 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a
közügyek irányításában.
A Települési Esélyegyenlőségi Program hosszú távú célkitűzése, hogy Kétpó olyan település
legyen, ahol egyetlen lakost sem érhet neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzeti vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása, nemzetisége, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási
vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota,
anyasága/terhessége vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi
származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonya, érdekképviselethez való tartozása vagy
egyéb helyzete miatt hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Kétpó település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:






az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A köznevelési intézményt érintő kérdésekben együttműködik a Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola és Óvoda fenntartójával , a Magyarországi Református Egyházzal.
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A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
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a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény

előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A településen szabályozásra került az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rendelkezések.
Kétpó Községben az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő (nők, gyerekek,idősek,fogyatékkal
élők,mélyszegénységben élők) helyi szabályozására a következő rendelet került elfogadásra.
A települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) sz. önkormányzati rendelet a célcsoportok segítésére
készült,amely
szabályozza
a
szociális
támogatok
feltételeit(pl.:
lakásfenntartási
támogatás,gyógyszertámogatás,temetési támogatás,rendkívüli települési támogatás).2

A rendelet célja, hogy meghatározza az egyének, családok és közösség szociális biztonságának
megteremtése és megőrzése érdekében biztosított helyi szociális ellátások formáit és rendszerét,a
helyi szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböző élethelyzetekből adódóan. A lakhatásból, betegségből, a fogyatékosságból eredő
kritikus élethelyzetek, eltartott gyermeke gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, a
helyi szabályokat és ezek szabályait folyamatosan vizsgálni kell.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Kétpó község a következő dokumentumokkal,koncepcióval és programokkal rendelkezik:
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-a szerint
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági programot fogadott el.
Gazdasági program: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116.§-a szerint Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hosszú távú
fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melyeknek
elkészítésért a helyi önkormányzat felelős.
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ értelmében költségvetési
koncepciót fogadott el Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete.
Költségvetési koncepció: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§
értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester november 30-áig benyújtja a képviselő-testületnek,melyet a testület rendelet
formájában hagy jóvá.
 Kétpó Község településrendezési tervvel, helyi építési szabályzatról szóló rendelettel
rendelkezik.
Településrendezési terv: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi
LXXVIII. törvény 6.§-a alapján a települési önkormányzat a településrendezési feladatukat a
helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok
elfogadásával látja el.
2

Módosította a __/2015.(VI.29.) sz. hat.alapján(2015.évi felülvizsgálat)
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Kétpó Község Önkormányzata a következő éves beszámolókat fogadja el:





Arany János Általános Művelődési Központ
Tanyagondnoki Szolgálat,
Családsegítő Szolgálat,
Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól szóló




Rendőrségi
Bizottságok

éves beszámolói.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Kétpó Község Önkormányzata kistérség (Berettyó Körös Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 27.) útján látja el a családsegítést és a
gyermekjóléti szolgáltatást.
A Családsegítés a szociális alapszolgáltatás egyik fajtája. A családgondozó feladatai:
családgondozást végez, tájékoztat, tanácsadást szervez, kapcsolatkészség fejlesztésében segít.
A családsegítő szolgáltatás célja, feladata
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzete miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás. A cél megvalósítása érdekében a családsegítés olyan alapszolgáltatási feladatot lát
el,mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének
,családok valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez,továbbá a szociális
környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
A Családsegítő Szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a település lakosságának szociális és
mentálhigiénés helyzetét, feltárja a leggyakrabban előforduló problémák okait, javaslatot tesz új
szolgáltatások bevezetésére, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet,
szolgáltatást nyújt, családgondozást végez.
A gyermekjóléti szolgáltatás során a családgondozó kapcsolatot tart a közintézményekkel,
figyelemmel kíséri Kétpó község kiskorú gyermekeit.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat Kétpó Község Önkormányzata az alábbi
adatforrásból nyerte:
 az önkormányzati adatgyűjtés (helyi népesség-nyilvántartás, szociális adatbázis)
 Kistérség által ellátott családsegítés és gyermekjóléti feladatokról adatokat a Szociális
Szolgáltató Központ szolgáltatott.
 További adatszolgáltatás: KSH Tstar, TEKI, TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
,TÁKISZ,OSAP
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Kétpó közégben roma lakosság nem él.
A mélyszegénységben élő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében nagyon fontos
az óvodában és az iskolában is az integrált nevelés, oktatás. A hátrányos helyzetűek, inaktívak
munkaerőpiacra történő visszakerülése érdekében az önkormányzat közfoglalkoztatással igyekszik
segíteni a munkavégzéshez kapcsolt, munkajövedelemmel járó foglalkoztatást.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai
végzettség,
munkanélküliség,
egészségi
állapot,
családok
gyermekszáma,
gyermekszegénység,de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek.
A vagyoni helyzetre vonatkozó fontos információ a település lakásállományára pl.: azok komfort
fokozatára vonatkozó adatok.
A településen a lakosság 60%-a összkomfortos lakásban él.
A vagyoni helyzet értékelésére alkalmas a településen gépjárműadó fizetésre kötelezett
személygépkocsik száma. A település lakosainak kb. 40 %-a személygépjárművel rendelkezik.
A lakosság többségének vagyona nincs.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

A 3.2.2. táblázat adatai rámutatnak arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a
meglévő probléma kezelése vagy további beavatkozásokat kell tervezni. A táblázat alapján a
regisztrált munkanélküliek aránya az 51-55 év között a legtöbb és 61 év felett nagyon kevés.
A 3.2.3. táblázat a munkanélküliek arányát nemenkénti elosztásban mutatja meg. A munkanélküliek
között kevesebb arányban vannak nők, mint férfiak.
A 3.2.4. táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a
figyelmet. A 18-29 évesek között lévő nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma átlagban 3
vagy 4 főt jelent, ami elég csekély.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat alapján a 15-X éves lakosok esetében többen legalább általános iskolai
végzettséggel rendelkeznek.
Kétpó Községben a nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint a következő:
2008.évtől átlagban 2 vagy 3 főnek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége.
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Átlagban a nyilvántartott álláskeresők között kb. 50-60 %-a 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkezik.
Kétpó településen nincs lehetőség általános iskolai és középfokú iskola felnőttképzésre. 2009.évtől
kezdődően a felnőttoktatásban iskolázatlanok bevonására nem került sor.
c) közfoglalkoztatás
A 3.2.9. táblázat adatai arra világítanak rá, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának
nagy szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában. A közfoglalkoztatás szerepe látszik, ha a
táblázat első oszlopának adatait a település aktív korú népességének nagyságával összevetjük. A
foglalkozatási forma a hiányzó munkalehetőségeket pótolja.
Kétpó Községben az önkéntes munkavégzés biztosított.
2013. évi közfoglalkoztatási projektek
 Mezőgazdasági kistérségi startmunka mintaprogram foglalkoztatott létszám 30 fő
 Belvízelvezető rendszerek rendbetétele kistérségi startmunka mintaprogram foglalkoztatott
létszám 15 fő
 Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása kistérségi startmunka mintaprogram
foglalkoztatott létszám 5 fő
 Bió-és megújuló energiatermelés kistérségi startmunka mintaprogram foglalkoztatott
létszám 2 fő
 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának
terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására foglalkoztatott létszám
1 fő
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)

Kétpó Községben a helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáját vizsgálva a településen
kiskereskedelmi üzletek száma 4, vendéglátóhelyek száma 2.
A településen több civil szervezet működik, melyek közül többnek az aktivitása jelentős,
meghatározó szerepet töltenek be a település életében. Kétpói civil szervezetek:
 Kétpói Polgári Kör,
 Pó-Kör Alapítvány,
 Kétpó Községi Sport- és Művelődési Egyesület,
 Média-Tár Alapítvány,
 Községi Polgárőrség,
 Nyitott Ajtó Nyugdíjasklub.
A civil szervezetek szükség esetén használhatják összejöveteleik színhelyéül a Könyvtár és
Művelődési Ház épületét, ahol az Ifjúsági Klub, a Body Klub és a helyi kábeltelevízió is működik.
A civil szervezetek – kiemelten a Kétpói Polgári Kör – jelentős szerepet vállalnak a 2013-ben
immár nyolcadik alkalommal megrendezésre kerül az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál, mely több
ezer látogatót csal a településre. A településen a közbiztonság megfelelő, jelentősebb bűneset nem
történt az elmúlt években. Kétpó közelében a legközelebbi centrum 14 km-re található (Mezőtúr
városa).
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A volán közlekedés elég ritka,naponta 3 alkalommal közlekedik buszjárat. A közeli vagy távolabbi
foglalkoztatási centrumok munkahelyeinek elérését az idő, a különböző közlekedési lehetőségek
járat hiánya okozza. E hiányok kiküszöbölésére javaslat sűrűbb buszjárat indítása.
Kétpó község vasúthálózattal rendelkezik.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Kétpó községben a foglalkoztatást segítő oktatás nem került megrendezésre. Kétpó Község
vonzáskörzetében Mezőtúri Munkaügyi Központnál több foglalkoztatást segítő tanfolyam indul.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Kétpó Községben -mivel a községünkben a lakosság elöregedik- egyre kevesebb a felnőttképzésre
való igény.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Kétpó Község Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében foglalkoztat mélyszegénységben élőket.
Kétpó Község Önkormányzata a közfoglalkoztatás területén javuló tendenciát mutat. Az elmúlt 5
évben nem volt olyan magas a közfoglalkoztatottak száma, mint 2013. évben.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez

kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször
módosításra került, melynek előírásai alapján a Képviselő-testület megalkotta a települési támogatásról
szóló 5/2015.(III.01.) önkormányzati rendeletét.
Pénzbeli szociális ellátások: lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési támogatás,
rendkívüli települési támogatás.
Természetbeni szociális ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli települési
támogatás.3

A 3.3.1. számú tábla alapján Kétpó Községben a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan
emelkedik (2010.évben a legtöbb). A nyilvántartott álláskeresők között a segélyben részesülők
száma 2008-ban a legmagasabb és 2012.évben a legkevesebb.
A 3.3.2. számú tábla a járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számának alakulását mutatja.
A nyilvántartott álláskeresők között álláskeresési járadékra jogosultak száma 2011.évben a legtöbb
és 2012.évben a legkevesebb.
A 3.3.3. számú tábla azt jelzi, hogy Kétpó községben a szociális segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen.

3
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2009.évtől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mint pénzbeli ellátási forma jelent meg. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma folyamatosan emelkedik. Kétpó
településen a támogatást (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban)nem vonták meg a 30 nap
munkaviszony igazolásának hiánya miatt.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
Kétpó Község Önkormányzata 5 db önkormányzati lakással rendelkezik. Az Önkormányzati
lakások felszereltsége jó, összkomfortosak.
b) szociális lakhatás
Kétpó Község Önkormányzata nem rendelkezik szociális lakással.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nem releváns.
e) lakhatást segítő támogatások
Lakhatást segítő támogatás: lakásfenntartási támogatás. 4

f) eladósodottság
Kétpó Községben hajléktalan nincs. Az elmúlt évben 5 családnál kapcsolták ki a fizetés hiányában a
közszolgáltatásokat. Az Önkormányzat és Családsegítő Szolgálat együttműködése
eredményeképpen a családoknak a közszolgáltatások visszakapcsolásra kerültek.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Kétpó Község külterületén 152 lakos él. Külterületen a lakások többsége félkomfortosak,ezen
háztartásoknál villany működik. Kétpó Községben tanyagondnoki szolgálat működik,amely a
külterületi lakosok szállítási problémáját megoldja.
Közösségi közlekedéshez való hozzáférés esetén több kilómétert kell nekik megtenniük.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

4
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
A településen szegregátum nem található.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kétpó Község vonzáskörzetében- Mezőtúr, Szolnok- a lakosság hozzáfér a szakellátáshoz.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Kétpó Községben házi orvosi ellátás működik. Orvosi ügyelet biztosított. Településen egy
gyógyszertár működik,mely hetente a lakalommal van nyitva.
A felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma : 3
Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma : 2
Házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma: 1
Kétpó Község vonzáskörzetében a lakos a szakellátáshoz hozzáfér.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2008. és 2012. évet összevetve,
az igazolvánnyal rendelkezők számában nagy eltérés nem mutatkozik.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Az ápolási díjasok száma 2008. évhez képest háromszorosára nőtt az ápolási díjban részesülők
száma.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A prevenciós és szűrőprogramok nehezen hozzáférhetőek.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Kétpó vonzáskörzetében elérhető.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Kétpó Község Óvoda és iskolai intézményeinél gyermekétkeztetés folyik.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A Kétpó Községi Sport- és Művelődési Egyesület keretei között labdarúgás, aerobik,ping-pong
szakágak működnek.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kétpó Község lakosai a következő szociális alapszolgáltatásokhoz férnek hozzá: tanyagondnoki
szolgálat,családsegítés,gyermekjóléti szolgálat.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
12

Nem releváns.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Szociális ellátórendszeren belül Kétpó községben a következő segélyek, juttatások kerültek
megrendezésre:
 2009.év óta évente három alkalommal EU Élelmiszersegély kerül kiosztásra.
Az EU Élelmiszersegély keretében minden osztás alkalmával más élelmiszer kerül
kiosztásra.
 Szociális tűzifa osztás egy alkalommal került kiosztásra 4 mázsa/lakos
 Nyári gyermekétkeztetésre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek. A nyári
gyermekétkeztetés keretében nyáron 54 napig meleg étkeztetésben részesülnek.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Kétpó Községben a különböző rendezvények a Kétpó Község Művelődési Házában kerülnek
megrendezésre. Ilyen rendezvények például: Óvoda Jótékonysági Bálja,gyermeknap,nyugdíjas
nap,olvasó hét,aerobic,hastánc,EU Élelmiszersegély kiosztása itt történik.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai konfliktus nincs.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Kétpó Községben helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulása a „Mindenki karácsonyfája”. Ekkor
a lakosság közösen díszítik fel az Önkormányzat fenyőfáját,az önkormányzat enni és inni valóval
várja a kedves lakosokat.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Kétpó településen roma család nem lakik, így roma nemzetiségi önkormányzat sem működik.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
munkanélküliség
alacsony iskolai végzettség
volán-máv járat ritka
prevenciós
és
szűrőprogramok
elérhetősége
külterület infrastruktúrája

fejlesztési lehetőségek
foglalkoztatottság fejlesztése
képzések indítása
volán-máv járatok indítása
nehéz Kihelyezett szűrővizsgálatok
külterület infrastruktúrájának fejlesztése

13

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A gyermekek száma életkori megosztásban a 2. számú táblázatban mutatkozik meg.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
Kétpó Községben a jelzőrendszer jól működik, jó az együttműködés a szakemberekkel
(családgondozó,védőnő,ifjúságvédelmi).
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető,
hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a
gyermeket védelembe veszi.
A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti
továbbá
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút,
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem
töltött gyermeket,
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának
megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság a gyermek részére a
gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki és a veszélyeztetettség okának megszüntetése
érdekében intézkedést tesz, így különösen
a)kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a
gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást,
illetve kollégiumi ellátást,
b) kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó
személyt vagy szervezetet,
c) kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat,
d) kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a betegsége,
illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő,
illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,
e) intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények
megszüntetéséről,
f) magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése
érdekében,
g)figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja
annak megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a szülőt az (5) bekezdés szerinti
jogkövetkezményre,
h)kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra,
hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos
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konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye
igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást.
A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől
számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a (2) bekezdés szerinti fiatalkorúra vonatkozóan
egyéni gondozási-nevelési tervet készít, melyhez szükség szerint a 132. § (1) bekezdésében
meghatározott szerveket vagy személyeket kereshet meg.
A gyámhatóság - kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizsgálja a védelembe vétel
indokoltságát. A gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, ha
a) a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő
megfelelő gondozása, nevelése vagy
b) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét
nem sikerült megszüntetni.
A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát.
Községünkben a veszélyeztetett gyermekek száma nőtt, ami azonban így is csekélynek számít.
2012. évben veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma: 5, ebből védelembe vett gyermek: 2
Kétpó Község HH és HHH adatai 2012. évben:
Óvoda HH: 14 fő
Óvoda HHH: 1 fő
Általános Iskola HH: 23 fő
Általános Iskola HHH: 3 fő
Középfokú Intézmény HH:14 fő
Középfokú Intézmény HHH:4 fő
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jövedelem arányában állapítják meg.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi
jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az
illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az elemzés során az eljárás
objektív és szakmai standardoknak történő megfelelését javasolt szövegesen is értékelni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a)
gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus
és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én,
illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény.
Kétpó Községben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek száma 2012. évben 72 fő.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A gyermek jogán járó helyi juttatások: rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény,nyári
gyermekétkeztetés.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek nyári gyermekétkeztetésben részesülnek.
A rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évente 1-2 főt jelent.
15

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A
támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A
helyzetelemzés során annak a vizsgálata is javasolt, hogy a legjobban rászoruló családok gyermekei
hozzájutnak-e a támogatásokhoz. A támogatások mindegyikét hivatalos iratokkal kell igényelni,
igazolni. A mélyszegénységben élő személyek, családok gyakran megfelelő papírok,
jövedelemigazolás vagy egyéb okok miatt nem jutnak hozzá szolgáltatásokhoz.
4.1.3. táblázat alapján az óvódások esetében az ingyenes étkezők száma nő.
Az iskolások tekintetében ingyenes étkezésben részesülők száma 2010. évben a legtöbb, ingyenes
tankönyvellátásban 2008. évben részesültek a legtöbben.
A nyári étkezésben részesülők száma 2011.évben volt a legtöbb 91 fő.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem releváns.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nem releváns.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
A védőnői ellátás kórházi körzet szerint kerül ellátásra. Kétpó községet egy védőnő látja el.
Egy védőnőre jutó gyermekek száma 2008.évhez képest csökkent.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Kétpó Községben a gyermekorvosi ellátás megállapodás útján látják el, betöltetlen praxis nincs,
gyermekorvos által ellátott esetek száma kb. ötszörösére nőtt.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Kétpó községben egy óvoda működik, bölcsőde és családi napközi nem.
Az óvoda telephelyeinek száma: 1,
Férőhelyek száma: 25,
Csoportok száma: 1
Hiányzó létszám nincs.
A bölcsőde hiánya több család számára nehézséget jelent.
d) gyermekjóléti alapellátás
Kétpó Község Önkormányzata a Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el a
gyermekjóléti feladatokat. A jelzőrendszer megfelelően működik, jó az együttműködés.
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége
A gyermekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás.
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A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes, szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. Tv. a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról.)
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével, ellátások közvetítésével és szervező
tevékenységével, családgondozással, szolgáltatással és programok szervezésével biztosítja, melyet
úgy szervez, hogy az szükség esetén kiterjedjen a településen élő valamennyi gyermekre.
Ezenkívül a családgondozó kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival (az egészségügyi szolgáltatást
nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,a
közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,
rendőrség,az ügyészség,a bíróság,a pártfogói felügyelői szolgálat,az áldozatsegítés és kárenyhítés
feladatait ellátó szervezetek,a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,a
társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok).
e) gyermekvédelem
A gyermekekre rendszeres/rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény igényelhető Kétpó Község
Önkormányzatánál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében különböző
kedvezményre jogosult (pl..: a tankönyv, étkezésre, és évi 2 alkalommal gyermekvédelmi utalvány).
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- a megállapodás útján –Családsegítő Szolgálat
biztosítja. Krízishelyzetben Kétpó Község Önkormányzata átmeneti segélyt nyújt a rászorultak
részére.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Kétpó településén különböző szakkörökre van lehetőség: ping-pong, zene szakkör.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola az iskolatej programban tejet, kakaót és
joghurtot biztosított. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a nyári szünetben
nyári gyermekétkeztetésben részesülnek, melynek keretében a gyermekjóléti szolgálat szabadidős
programokat szervez ( kézműves foglalkozások, sport foglalkozások stb.).
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nem releváns.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Mikulás idején Kétpó Községben Mikulás járja körbe a települést.
A családsegítő szolgálat családgondozója igény esetén a hátrányos gyermek részére korrepetálást
tart.
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

Kétpó Községben sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai létszáma csekély, évente 5 gyermeket jelent. Ezen gyermekek
ellátása szakemberek útján történik. Ilyen szakember: gyógypedagógus. A fenti gyermekek ellátása
megállapodás útján történik.
Az oktatási intézményben a logopédusi- és a gyógypedagógusi ellátást a Kaszap Nagy István
Református Általános iskola és Óvoda biztosítja.
A Gyermekjóléti Szolgálat igény esetén pszichológusi tanácsadás igénybevételét biztosítja.
A településre egy gyógypedagógus, egy logopédus és a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának pszichológusa jár ki. ( 2012. évben az ellátott
gyermekek száma: 10, pszichológiai tanácsadás )
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A településre egy gyógypedagógus és egy iskolapszichológus,logopédus jár ki.

jutó

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem releváns
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Kétpó Község Általános Iskolájában a tanulók iskolai eredménye jó. Az oktatás hatékony,
eredményes,hatékony tehetséggondozás folyik.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek számára
külön korrepetálásra van lehetőség.
A gyermekjóléti –és a családsegítő szolgálat adományokat gyűjt és eljuttatja azt a rászorulókhoz.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
pszichológus,
hiánya
bölcsőde hiánya

gyógypedagógus,

fejlesztési lehetőségek
logopédus szakember pótlása
nyári gyermekfelügyelet lehetősége
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott
településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen
arányban érinti a nemeket a munkanélküliség.
Az 5.1.1. táblázat alapján a munkavállalási korúak között a munkanélküliek átlagban a
foglalkoztatottak 12-14 %-a. A munkanélküliek száma folyamatosan nő.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településen foglalkoztatást segítő tanfolyam nem indul.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A vizsgálat célja, hogy feltérképezze, hogy a munkanélküli nők munkaerő-piaci helyzetével milyen
összefüggésben áll az iskolai végzettségük.
A nők elhelyezkedési esélye csekély, településünkön 4 db üzlet és 5 vállalkozó működik.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nem releváns.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedési szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek
vizsgálata.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető-a gyermekek életkorának megfelelőenkülönösen bölcsödében, hetes bölcsödében,családi napköziben,családi gyermekfelügyeletet vagy
házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban.
Kétpó Községben bölcsődei ellátás nem működik. A fenti szolgáltatások közül egyedül óvodában
megoldott a gyermekek napközbeni ellátása.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Kétpó Községben a védőnői hálózat működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A védőnői
szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosított. A védőnői szolgáltatás során biztosított a tanácsadás, a
családtervezéssel összefüggő ismeretek átadása és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedés.
A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem
feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó
gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a
családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt
képpel rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről. Szakemberként hatékony
segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek
számától.
Kétpó településen egy védőnő működik, így egy védőnőre átlagban 25 gyermek jut.
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Családon belüli bántalmazás 2012. évben egy esetben történt, mely két gyermeket érintett.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásra nincs lehetőség. Kétpó vonzáskörzetében
legközelebb 40 km-re vehetők igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Kétpó Község helyi közéletében a nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális,
kulturális,jog tekintetében érvényesülnek. A nők részvételére nemcsak a női nem reprezentálása
miatt van szükség a politikában, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. Például Kétpó
Község Önkormányzat Képviselő-testületet 2 nőből és 2 férfiból tevődik össze.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
Nincs adat.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

nők szakképzettség nélkül

szakképzés nőknek

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Kétpó Község lakossága idősödő.
Kétpó Község idős korosztálya:
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

124 fő
119 fő
127 fő
127 fő
125 fő

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők nemenkénti elosztása tekintetében több nő
nyugdíjas, mint férfi.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Kétpó Község területén az idősek foglalkoztatása nem megoldott.
Kétpó vonzáskörzetében van lehetőség az idősek foglalkoztatására.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A településen az idősek foglalkoztatásukat támogató egyéb programok nem működnek.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek helyben hozzájutnak a háziorvosi ellátáshoz. A szakrendelés szomszéd városban(14 kmre) biztosított. Kétpó község Önkormányzattól és a „Nyitott Ajtó”nyugdíjasklubtól rendszeres
segítséget kapnak a különböző szociális szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Például:
méltányossági és egyszeri nyugdíjemelés, időskorúak járadéka..stb.
Kétpó Község Önkormányzatánál egy személy részesül időskorúak járadékában.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kétpó Községben”Nyitott ajtó”nyugdíjasklub üzemel. A Klub jelenlegi létszáma 21 fő. Az
oktatási intézmények rendezvényeit látogatják. A helyi falunap szervezésében részt vettek.
Kirándulásokon vesznek részt: pl.:Tokaj,Sárospatak,Parlament,Operaház.
c) idősek informatikai jártassága
Kétpó Községben nincsennek olyan tanfolyamok, amelyek kifejezetten az idősebb korosztály
informatikai tudását hivatottak fejleszteni.
Kétpó Község Művelődési Házában számítógépes, internetes hozzáférés biztosított.
Az idősek 60%-a jártas az informatika területén.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kétpó településen a „Nyitott ajtó”nyugdíjasklub működik, melynek keretében különböző
programokon vesznek részt: falunap szervezésében való részvétel,rendőrségi előadáson való
felvétel,egészséges életmódról való tájékoztatás.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

szakellátás hiánya, nehéz megközelíthetősége
idősek nappali ellátásának hiánya

szakellátás könnyebb megközelíthetősége
idősek nappali ellátása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Kétpó Községben nincs lehetőség fogyatékkal élők foglalkoztatására,vonzáskörzetében (kb.14 kmre) viszont biztosított a foglalkoztatás.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Kétpó községben nincs önálló életvitelt támogató helyi intézmény.(legközelebb kb. 50 km-re
található) Önálló életvitelt támogató szolgáltatásokra, programokra nincs lehetőség.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Kétpó Község Önkormányzata segítséget nyújt a fogyatékos személyek számára nyújtandó
támogatások igénybevételéhez. Ilyen ellátási formák: fogyatékossági támogatás,rokkantsági
járadék,személygépkocsi szerzési támogatás,gyermekek esetén emelt összegű családi pótlék
igénylése, ezen gyermekek esetén a szülőnek járó GYES igénylése, a gyermekápolása esetén
ápolási díj igénylése.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége részben
megoldott.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Részben megoldott.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Részben megoldott
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Részben megoldott
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Kétpó Község településén fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatásokra
nincs lehetőség.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Adományok.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

érdekképviselet hiánya
akadálymentesítés részben megoldott

érdekképviselet megléte
teljes körű akadálymentesítés

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A civil szervezetek és az önkormányzati tulajdonban álló szolgáltató szervezetek együttműködése
zavartalan.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
A településen együttműködik az Önkormányzat és a civil szervezetek, sportegyesület és nyugdíjas
klub. Részt vesznek a községi rendezvények lebonyolításában.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az Önkormányzat érdekelt a Berettyó Körös Többcélú Kistérségi Társulásban.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Kétpó Községben nem működik nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Községünkben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.
Jelentős civil szervezetek a községben:







Kétpói Polgári Kör,
Pó-Kör Alapítvány,
Kétpó Községi Sport- és Művelődési Egyesület,
Média-Tár Alapítvány,
Községi Polgárőrség,
Nyitott Ajtó Nyugdíjasklub.
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A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk
ki velük. Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken aktívan részt
vesznek a szervezetek.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nemleges.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél
szélesebb körű adatgyűjtés megszervezésére.
A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtését a kirendeltség-vezető
szervezte. E tevékenységbe bekapcsolódtak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói
Kirendeltségének munkatársai, az egészségügyi alapszolgáltatásban résztvevők, a szociális
szolgáltatásokat nyújtó intézmény, a közművelődést szervező intézmény, köznevelési intézmények.
Az előkészítésben együttműködő partnerek bevonásának módszere az online, illetve telefonos
kapcsolattartásra épült, az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására,
majd az elkészült dokumentum-tervezet véleményezésére koncentrálódott.
Az esélyegyenlőségi program elkészítésébe bevont partnerek
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Arany János ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
Arany János ÁMK Községi Könyvtár
Kaszap nagy István Református Általános
Iskola Kétpói Tagintézménye
Szociális Szolgáltató Központ

Finta Adrienn
Boldogné Tóth Magdolna igazgató
László Anikó
Pirókné Gyarmati Edit
Kádár Anikó

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az a) pont szerinti szervezetek részére az esélyegyenlőségi program tervezete megküldésre került,
írásban megtehették észrevételeiket.
Az esélyegyenlőségi program tervezete társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való
kifüggesztéssel, illetve a honlapon való megjelenéssel biztosított volt.
Kétpó Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Kétpói Kirendeltségénél ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll,
valamint az önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így a község teljes lakosságának
hozzáférése biztosítottá válik a tervezett esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek
megismerésére és a megvalósítás folyamatos ellenőrzésére.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek
Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

munkanélküliség

foglalkoztatottság fejlesztése

alacsony iskolai végzettség

képzések indítása

volán-máv járat ritka

volán-máv járatok indítása

prevenciós és szűrőprogramok nehéz
kihelyezett szűrések
elérhetősége

külterület infrastruktúrája

külterület infrastruktúrájának fejlesztése

pszichológus,
gyógypedagógus,
logopédus hiánya
szakember pótlása
bölcsőde hiánya

nyári gyermekfelügyelet lehetősége

szakellátás hiánya,nehéz
megközelíthetősége

szakellátás könnyebb
megközelíthetősége

idősek nappali ellátásának hiánya

idősek nappali ellátása

nők szakképzettség nélkül

szakképzés nőknek

Fogyatékkal
élők

érdekképviselet hiánya

érdekképviselet megléte

Fogyatékkal
élők

akadálymentesítés részben megoldott

teljes körű akadálymentesítés

Idősek
Idősek
Nők
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

foglalkoztatottság fejlesztése

az önkormányzat, Munkaügyi központ,
Képző intézmény (TKKI)
felelős: az önkormányzat

képzések indítása

az önkormányzat, Munkaügyi központ,
Képző intézmény (TKKI)
felelős: az önkormányzat

volán-máv járatok indítása

az önkormányzat,Máv és Volán szervezetek
felelős: az önkormányzat

kihelyezett szűrések

az önkormányzat,szakellátással kapcsolatos
szervezetek
felelős: az önkormányzat

külterület infrastruktúrájának fejlesztése

az önkormányzat,pályázat kiírója
felelős: az önkormányzat

Gyermekek

szakember pótlása

az önkormányzat,Közintézmények vezetői
felelős: az önkormányzat

Gyermekek

nyári gyermekfelügyelet lehetősége

az önkormányzat,Óvoda vezetői
felelős: az önkormányzat

Idősek
Idősek

szakellátás könnyebb
megközelíthetősége

az önkormányzat,
felelős: az önkormányzat

idősek nappali ellátása

az önkormányzat,
felelős: az önkormányzat
az önkormányzat, Munkaügyi központ,
Képző intézmény (TKKI)
felelős: az önkormányzat
az önkormányzat,
felelős: az önkormányzat

szakképzés nőknek
Nők
Fogyatékkal
élők

érdekképviselet megléte

Fogyatékkal
élők

teljes körű akadálymentesítés

az önkormányzat,
felelős: az önkormányzat

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák együttélése a lakossággal megoldott.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei javuljanak.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek részére a települési átlag életszínvonalához való felzárkózását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közötti életszínvonal különbség csökkenésére.
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség csökkenését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz,
információhoz való hozzáférés megkönnyítésére.

középületekhez,

Az intézkedési területek részletes kifejtése
Romák és/vagy mélyszegénységben élők
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

foglalkoztatottság fejlesztése
munkanélküliség

cél: a munkavégzők számának növelése
rövid (1 év): adatbázis készítése a munkanélküliekről
közép(3 év): együttműködések kialakítása, munkahelyek keresése
hosszú (5 év): képzések, munkahelyek biztosítása

Résztvevők és
felelős

- a célcsoport megkeresése
- adatbázis kialakítása
- együttműködések kialakítása
- munkahelyek keresése
- képzések szervezése
- munkahelyek biztosítása
az Önkormányzat, Munkaügyi központ, Képző intézmény (TKKI)
felelős: az Önkormányzat

Partnerek

családsegítő

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: adatbázis készítése a munkanélküliekről
3 év: együttműködések kialakítása, munkahelyek keresése
5 év: képzések, munkahelyek biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

mutatók: az adatbázisban szereplők száma, képzések száma, képzettek
száma, elhelyezkedettek száma
fenntarthatóság: Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

kockázat: sokan lemorzsolódnak
csökkentés: az adatbázisból pótlás
Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás
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Romák és/vagy mélyszegénységben élők
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

képzések indítása
alacsony iskolai végzettség

cél: szakképzett emberek számának növelése
rövid (1 év): adatbázis készítése a szakképzetlenekről
közép(3 év): együttműködések kialakítása, képzések keresése
hosszú (5 év): képzések biztosítása

Résztvevők és
felelős

- a célcsoport megkeresése
- adatbázis kialakítása
- együttműködések kialakítása
- képzések keresése
- képzések szervezése
- képzések biztosítása
az Önkormányzat, Munkaügyi központ, Képző intézmény (TKKI)
felelős: az Önkormányzat

Partnerek

családsegítő,

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: adatbázis készítése a szakképzetlenekről
3 év: együttműködések kialakítása, képzések keresése
5 év: képzések biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

mutatók: az adatbázisban szereplők száma, képzések száma, képzettek
száma,
fenntarthatóság: Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

kockázat: sokan lemorzsolódnak,képzés abbahagyása
csökkentés: az adatbázisból pótlás
Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

Romák és/vagy mélyszegénységben élők
Intézkedés címe:

volán - máv járatok indítása

Feltárt probléma
Járatok hiánya
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános

cél: a járatok számának növelése
rövid (1 év): felmérés(adatbázis) készítése a járatokról,igénybe vevőkről
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megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

közép (3 év): együttműködések kialakítása, járatok lehetőségének keresése
hosszú (5 év): járatok biztosítása

- a célcsoport megkeresése
- adatbázis kialakítása
- együttműködések kialakítása
- járatok lehetőségének keresése
- járatok szervezése
- járatok biztosítása
az önkormányzat, Volán és Máv társaságok
felelős: az Önkormányzat, Volán és Máv szervezetek

Partnerek

családsegítő

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: felmérés(adatbázis) készítése a járatokról,igénybe vevőkről
3 év: együttműködések kialakítása, járatok lehetőségének keresése
5 év: járatok biztosítása

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

mutatók: a hiányzó járatok, igénybevevők száma,
fenntarthatóság: pályázati forrás

kockázat: kevesen veszik igénybe
csökkentés: a járatok biztosításának közzétételével
pályázati forrás

Romák és/vagy mélyszegénységben élők
kihelyezett szűrések
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A célcsoport egészségügyi állapota átlagosnál rosszabb.

cél: a kihelyezett szűrések számának növelése
rövid (1 év): felmérés készítése a szűrések igénybevételéről
közép(3 év): együttműködések kialakítása, szűrések keresése
hosszú (5 év): kihelyezett szűrések biztosítása
-

a célcsoport megkeresése
felmérés kialakítása
együttműködések kialakítása
kihelyezett szűrések keresése
szűrések szervezése
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Résztvevők és
felelős

szűrések biztosítása

az önkormányzat, Egészségügyi szervezetek
felelős: az Önkormányzat, Egészségügyi szervezetek

Partnerek

Családsegítő, háziorvosi szolgálat

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: felmérés készítése a szűrések igénybevételéről
3 év: együttműködések kialakítása, szűrések keresése
5 év: kihelyezett szűrések biztosítása

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

mutatók: a szűrésben szereplők száma, szűrések száma,
fenntarthatóság: pályázati forrás

kockázat: sokan lemorzsolódnak,nem jönnek el a szűrésre
csökkentés: a szűrések hírelése,közzététele
pályázati forrás

Romák és/vagy mélyszegénységben élők
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

külterület infrastruktúrájának fejlesztése
Elmaradott infrastruktúra

cél: külterület infrastruktúrájának fejlesztése
rövid (1 év): elmaradott infrastruktúra felmérése
közép(3 év): együttműködések kialakítása, fejlesztések keresése
hosszú (5 év): külterület infrastruktúrájának fejlesztésének biztosítása

Résztvevők és
felelős

- a célcsoport megkeresése
- felmérés kialakítása
- együttműködések kialakítása
- fejlesztésre szoruló infrastruktúra feltérképezése
- infrastruktúra fejlesztés szervezése
- külterület infrastruktúrájának biztosítása
az Önkormányzat, pályázatot kiíró szerv
felelős: az Önkormányzat

Partnerek

családsegítő

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
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Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

1 év: elmaradott infrastruktúra felmérése
3 év: együttműködések kialakítása, fejlesztések keresése
5 év: külterület infrastruktúrájának fejlesztésének biztosítása

mutatók: külterület lakosainak száma,
fenntarthatóság: pályázati forrás

kockázat: nem nyer pályázatot az Önkormányzat
csökkentés: hibátlan pályázat benyújtása
pályázati forrás

Gyermekek
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Pszichológus, gyógypedagógus,logopédus pótlása
Szakember hiánya

cél: a szakember számának növelése
rövid (1 év): adatbázis készítése a szakember igénybe vevőkről
közép(3 év): együttműködések kialakítása, szakemberek keresése
hosszú (5 év): szakemberek biztosítása
- a célcsoport megkeresése
- adatbázis kialakítása
- együttműködések kialakítása
- szakemberek keresése
- szakember keresés szervezése
- szakember biztosítása
az Önkormányzat, Munkaügyi központ, Képző intézmény (TKKI),
Közintézmények,
felelős: az Önkormányzat, Közintézmények

Partnerek

családsegítő

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: adatbázis készítése a szakember igénybe vevőkről
3 év: együttműködések kialakítása, szakemberek keresése
5 év: szakemberek biztosítása

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),

mutatók: a szakembert igénybevevők száma,
fenntarthatóság: Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

kockázat: igénybevevők száma csökken
csökkentés: tájékoztatás a szakember tevékenységéről
Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

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

nyári gyermekfelügyelet lehetősége
nyári gyermekfelügyelet hiánya
cél: nyári gyermekfelügyelet lehetősége
rövid (1 év): felmérés készítése a gyermekfelügyeletet igénylőkről
közép(3 év): együttműködések kialakítása,
hosszú (5 év): nyári gyermekfelügyelet lehetősége
a célcsoport megkeresése
felmérések kialakítása
együttműködések kialakítása
nyári gyermekfelügyelet szervezése
nyári gyermekfelügyelet biztosítása
az
Önkormányzat,
Munkaügyi
központ,
(TKKI),Közintézmények
felelős: az önkormányzat,Közintézmények
-

Képző

Partnerek

családsegítő

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: felmérés készítése a gyermekfelügyeletet igénylőkről
3 év: együttműködések kialakítása,
5 év: nyári gyermekfelügyelet lehetősége

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

intézmény

mutatók: nyári gyermekfelügyeletben résztvevők száma
fenntarthatóság: pályázati forrás

kockázat: nem megfelelő pályázat kiírása
csökkentés: pályázatok figyelése
pályázati forrás
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Idősek
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

szakellátás könnyebb megközelíthetősége
szakellátás nehéz megközelíthetősége
cél: szakellátás könnyebb megközelíthetősége
rövid (1 év): szakellátásokról adatbázis készítése(szakellátásra való igény
felmérése)
közép(3 év): együttműködések kialakítása, szakellátás keresése
hosszú (5 év): szakellátások biztosítása

Résztvevők és
felelős

- a célcsoport megkeresése
- adatbázis kialakítása
- együttműködések kialakítása
- szakellátások keresése
- szakellátások szervezése
- szakellátások biztosítása
az Önkormányzat, Munkaügyi központ, Szakellátások szervezete
felelős: az Önkormányzat

Partnerek

Családsegítő, Nyitott Ajtó klub

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: szakellátásokról adatbázis készítése (szakellátásra való igény
felmérése)
3 év: együttműködések kialakítása, szakellátás keresése
5 év: szakellátások biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

mutatók: a szakellátásban részt vevők száma
fenntarthatóság: Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

kockázat: kevesen tudnak a szakellátásról
csökkentés: szakellátások közzététele
Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

Idősek
Intézkedés címe:

idősek nappali ellátása

Feltárt probléma
Idősek nappali ellátás hiánya
(kiinduló értékekkel)
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Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

cél: idősek nappali ellátása
rövid (1 év): adatbázis készítése a idősek nappali ellátásban részt vevők
számáról
közép(3 év): együttműködések kialakítása,
hosszú (5 év): idősek nappali ellátásának biztosítása

Résztvevők és
felelős

- a célcsoport megkeresése
- adatbázis kialakítása
- együttműködések kialakítása
- nappali ellátás szervezése
- nappali ellátás biztosítása
az Önkormányzat, Munkaügyi központ, Képző intézmény (TKKI)
felelős: az önkormányzat, Nyitott Ajtó klub

Partnerek

családsegítő

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: adatbázis készítése a idősek nappali ellátásban részt vevők számáról
3 év: együttműködések kialakítása,
5 év: idősek nappali ellátásának biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

mutatók: a idősek nappali ellátásban részt vevők száma
fenntarthatóság: pályázati forrás

kockázat: nem megfelelő pályázat kiírása
csökkentés: pályázatok figyelése és a pályázat megfelelő benyújtása
pályázati forrás

Nők
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba

szakképzés nőknek
Szakképzetlen nők

cél: szakképzett nők számának növelése
rövid (1 év): adatbázis készítése a szakképzetlen nőkről
közép(3 év): együttműködések kialakítása, képzések keresése
hosszú (5 év): képzések biztosítása
-

a célcsoport megkeresése
adatbázis kialakítása
együttműködések kialakítása
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szedve

Résztvevők és
felelős

- képzések keresése
- képzések szervezése
- képzések biztosítása
az Önkormányzat, Munkaügyi központ, Képző intézmény (TKKI)
felelős: az Önkormányzat

Partnerek

családsegítő

Határidő(k)
pontokba szedve

1 év: adatbázis készítése a szakképzetlen nőkről
3 év: együttműködések kialakítása, képzések keresése
5 év: képzések biztosítása

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

mutatók: az adatbázisban szereplők száma, képzések száma, képzettek
száma,
fenntarthatóság: Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

kockázat: sokan lemorzsolódnak
csökkentés: az adatbázisból pótlás
Munkaügyi központ támogatása, pályázati forrás

Fogyatékkal élők
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

érdekképviselet megléte
érdekképviselet hiánya

cél: az érdekképviselet megléte
rövid (1 év): adatbázis készítése az érdekképviseletekről
közép(3 év): együttműködések kialakítása, érdekképviseletek keresése
hosszú (5 év): érdekképviselet biztosítása

Résztvevők és
felelős

- a célcsoport megkeresése
- adatbázis kialakítása
- együttműködések kialakítása
- érdekképviselet keresése
- érdekképviselet szervezése
- érdekképviselet biztosítása
az Önkormányzat, Érdekképviseleti szerv
felelős: az önkormányzat

Partnerek

családsegítő

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
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Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

1 év: adatbázis készítése az érdekképviseletekről
3 év: együttműködések kialakítása, érdekképviseletek keresése
5 év: érdekképviselet biztosítása

mutatók: az adatbázisban szereplők száma,
fenntarthatóság: pályázati forrás

Ha nem jelenik meg pályázat
pályázati forrás

Fogyatékkal élők
Intézkedés címe:

Teljes körű akadálymentesítés

Feltárt probléma
Közterületek, járdák, intézmények akadálymentesítése nem megoldott
(kiinduló értékekkel)
Közterületek, járdák, intézmények akadálymentesek legyenek
Célok Rövidtávú cél: az akadálymentes közterületek, járdák, intézmények száma
Általános
növekszik
megfogalmazás és
Középtávú cél: az akadálymentes közterületek, járdák, intézmények száma
rövid-, közép- és
növekszik
hosszú
távú
Hosszú távú cél: az akadálymentes közterületek, járdák,intézmények
időegységekre
száma növekszik
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
1. Pályázati lehetőségek keresése 2. Pályázatok beadása 3. Pályázat
tartalma) pontokba
megvalósítása
szedve
Résztvevők és
Résztvevők: fogyatékkal élők
felelős
Felelős: Kétpó Község Önkormányzata
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint

Kétpó Község Önkormányzata és valamennyi intézménye
Pályázati kiírások függvényében
Eredményességi mutatók: a fejlesztések megvalósítása
Dokumentáltsága: fejlesztések befejezése
Forrása: önkormányzat
Fenntarthatósága: A pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok
alapján

36

fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Kockázat: nem kerül kiírásra megfelelő pályázat vagy nem nyer a
benyújtott pályázat
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő pályázatok benyújtása
Pénzügyi és humán
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

B

C

D

E

A
A célkitűzés
helyzetelemzés
Az
Az intézkedés következtetései
összhangja
Intézkedés
intézkedéssel
Az intézkedés
címe,
ben feltárt
egyéb stratégiai
sorszáma
elérni kívánt
tartalma
megnevezése
esélyegyenlőség
dokumentumok
cél
i probléma
kal
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
foglalkoztatottsá munkanélkülisé a munkavégzők 1.1,2.1, pontok
Munkavégzők
1
számának
g fejlesztése
g
számának
növelése
növelése
pályázat útján

2

képzések
indítása

alacsony iskolai szakképzett
emberek
végzettség
számának
növelése

3

volán-máv
járatok indítása

járatok hiánya

4

kihelyezett
szűrések

célcsoport
egészségügyi
állapota
átlagosnál
rosszabb.

5

külterület
elmaradott
infrastruktúráján infrastruktúra
ak fejlesztése

F

G

Az intézkedés
eredményesség
ét mérő
indikátor(ok)

I

J

Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
oz szükséges
eredményeinek
erőforrások
fenntarthatóság
(humán,
a
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításán
ak határideje

Önkormányzat

2017.12.31.

Az adatbázisban pénzügyi
szereplők
száma, képzések
száma,képzettek
száma,elhelyezk
edettek száma

Munkaügyi
központ
támogatása,
pályázati forrás

2017.12.31.

Az adatbázisban pénzügyi
szereplők
száma, képzések
száma,képzettek
száma,elhelyezk
edettek száma
a
hiányzó pénzügyi
járatok,
igénybevevők
száma
a
szűrésben pénzügyi
szereplők
száma, szűrések
száma

Munkaügyi
központ
támogatása,
pályázati forrás

külterület
lakosainak
száma

pályázati forrás

1.1, 2.1, pontok

képzések
biztosítása

Önkormányzat

járatok
számának
növelése

1.1, 2.1, pontok

járatok
biztosítása

Önkormányzat, 2017.12.31.
volán és máv
szervezetek

kihelyezett
szűrések
számának
növelése

1.1, 2.1, pontok

szűrések
biztosítása

Önkormányzat,
egészségügyi
szervezetek

2017.12.31.

2 külterület
Önkormányzat
infrastruktúráján
ak fejlesztése

2017.12.31.

külterület
1.1,
2.1,
infrastruktúráján pontok
ak fejlesztése

H

pénzügyi

pályázati forrás

pályázati forrás
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II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

2

pszichológus,
gyógypedagógus
,logopédus
pótlása
nyári
gyermekfelügyel
et lehetősége

szakember hiány szakember
számának
növelése

1.1, 2.1, pontok

szakember
biztosítása

Önkormányzat, 2017.12.31.
Közintézmények

szakembert
igénybevevők
száma

pénzügyi

pályázati forrás

nyári
nyári
1.1, 2.1, pontok
gyermekfelügyel gyermekfelügyel
et hiánya
et lehetősége

nyári
Önkormányzat
2017.12.31.
gyermekfelügyel Közintézmények
et biztosítása

nyári
pénzügyi
gyermekfelügyel
etben résztvevők
száma

pályázati forrás

szakképzetlen
nők

képzések
biztosítása

Önkormányzat

2017.12.31.

Az adatbázisban pénzügyi
szereplők
száma, képzések
száma,képzettek
száma,

pályázati forrás

szakellátások
biztosítása

Önkormányzat

2017.12.31.

szakellátásban
résztvevők
száma

pénzügyi

pályázati forrás

nappali ellátás Önkormányzat
biztosítása

2017.12.31.

idősek nappali pénzügyi
ellátásban
résztvevők
száma

pályázati forrás

érdekképviselet Önkormányzat
biztosítása
teljes
körű Önkormányzat
akadálymentesít
és
pályázatok
útján

2017.12.31.

adatbázisban
szereplők száma
fejlesztések
megvalósítása

pénzügyi

pályázati forrás

pénzügyi
humán

pályázati forrás

III. A nők esélyegyenlősége
1

szakképzés
nőknek

IV. Az idősek esélyegyenlősége
szakellátás
1
könnyebb
megközelithetős
ége
idősek nappali
2
ellátása

szakképzett nők 1.1, 2.1, pontok
számának
növelése

szakellátás
nehéz
megközelítése

szakellátás
1.1, 2.1, pontok
könnyebb
megközelíthetős
ége
idősek nappali idősek nappali 1.1, 2.1, pontok
ellátás hiánya
ellátása

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
2

érdekképviselet
megléte
teljes
körű
akadálymentesít
és

érdekképviselet
hiánya
közterületek,járd
ák, intézmények
akadálymentesít
ése
nem
megoldott

érdekképviselet 1.1, 2.1, pontok
megléte
teljes
körű 1.1, 2.1, pontok
akadálymentesít
és

2017.12.31.
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Finta Adrienn
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
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Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Kétpó község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Kétpó község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része
az Intézkedési Terv) megvitatta és /2015.(VI.29.) számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:
1. számú melléklet
Helyi esélyegyenlőségi program elkészítését segítő táblázatok
2. számú melléklet
Helyi esélyegyenlőségi program elkészítését segítő grafikonok

Dátum

Aláírás

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

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék5
NÉV6

5

HEP részei7

Aláírás8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
6
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
7
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
8
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

