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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, Attala Község 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
Történelme:
 A település története a római időkig nyúlik vissza, amikor is már megerősített
táborhely lehetett. Erre utalnak a község határában talált római téglák, illetve
épületmaradványok. A monda szerint vár is állt itt, melynek úrnője a római
hölgy: Atala volt. Hozzá kapcsolódik a „süllyedt vár” legendája, miszerint egy
hajadon, a vár egykori tulajdonosa, befalaztatta a vár ablakait egy kivételével. Ennél
megállva a következő szavakkal fordult a kívülállókhoz: „Ha még ezt az ablakot is
befalaztatom, akkor az Isten sem lát engemet!” Erre a dacos gúnyolódásra a vár
elsüllyedt.
 A falu első írásos említése 1138-ból származik, ekkor a település a dömösi prépost
birtoka volt, és Atila néven említik. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék szerint
egyházas hely volt. 1450-ben Felsewathala alakban szerepel és Zichi Benedek
tulajdonában volt. A török hódoltság alatt rácok szállták meg, ekkor a település két
részre szakadt: Rác-Atalára és Magyar-Atalára. 1661-ben mindkét rész, Gorup
Ferenc győri nagyprépost, fehérvári őrkanonok tulajdona volt. 1695-ben I. Lipót
király Matusek András címzetes püspöknek, győri őrkanonoknak adta Attalát. Az
általa alapított település helye már megegyezett a jelenlegivel, amelyben 1715-ben
hat háztartást írtak össze. Ekkor már a székesfehérvári custodiatus birtoka volt a
terület. 1726-ban már ismét új gazdája van: gróf Nádasdy László, csanádi püspök. Az
ő nevéhez fűződik a falu első templomának és plébániájának építése 1716-ban. 1733ban azonban ismét a székesfehérvári custodiatusé. 1807-ben a király a kegyes tanító
1
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Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

4









rendnek adományozta, melynek hatására a község fejlődése felgyorsult. Mostani,
római katolikus temploma 1860-65 táján épült.
1843-ban pusztító tűzvész volt a faluban, több házat és gazdasági épületet
hamvasztott el a tűz
1846-ban községünkben is megtörtént a jobbágyfelszabadítás
az I. és II. Világháborúban sok attalai halt hősi halált, csak néhányan tértek haza
szülőfalujukba (az ő tiszteletükre emlékműveket emeltek, ahol a hősi halottak
névsora olvasható)
Attala közigazgatásilag Somogy megye igali, majd kaposvári járásához
tartozott 1975-ig. Ezt követően néhány szomszédos településsel együtt Tolna
megyéhez csatolták. Már az 1914-es feljegyzések szerint rendelkezett postával,
távíróval, plébániával, illetve gőzmalommal. Első állomása Attala-Csoma, mely
2 km-nyire feküdt a falutól. Vasúti megállóhelyet és őrházat csak 1937-38-ban kapott
a település, mivel az attalai parasztok nem adtak földet az állomás megépítéséhez.
A század elején a községhez tartozott a falutól északra fekvő Csöke-puszta, mely az
óta elnéptelenedett. Lakossága 1900-ban mindössze 29 fő volt. 1962-ben
azonban Göllétől Attalához csatolták Szentivánpusztát, mely jelenleg is a település
külterületi lakott területe. Lakosságszáma a 2001-es népszámlálás idején 47 fő volt.
Jelenleg a településrész lakosságszáma folyamatosan csökken, az ott élők vagy
Attalába vagy a környező településekre költöznek.

Természeti adottságok:
Attala Tolna megye nyugati részén, földrajzilag a Kapos-völgyében fekszik, a Dombóvári
kistérség része. Községünk egy kisebb fennsíkon fekszik , határa enyhén dombos. A
település két kistáj - Észak-Zselic és Dél –Külső - Somogy találkozásánál fekszik. A két
kistájat a Kapos választja el egymástól, mely a község déli határán folyik.
Attala község belterülete 142 hektár, külterülete 1922 hektár. Régebben a földek többségét a
Termelőszövetkezet használta. A termőföldek jelentős eróziós kártól nem szenvednek, a
területen valamennyi gazdasági ágazat megtalálható. A talaj humuszos szerkezete 25 cm
vastag, a feltalaj morzsás szerkezetű. A legigényesebb növények termesztésére is alkalmas.
A térség természeti adottságai (domborzat, talajtípusok, vízrajz, kedvező éghajlati
viszonyok, főleg a napsütéses órák száma) kedvez a mezőgazdaságnak, mely nagy
hagyományokkal rendelkezik a településen. Attalán jellemző gazdálkodási tevékenység, a
szántóföldi növénytermesztés. Jelenleg családi gazdaságokban gazdálkodnak a családok,
illetve a kisebb földek része bérlet formájában hasznosul.
Attala területileg a Duna vízgyűjtő rendszeréhez tartozik, természetes határát patakok
képezik. Attala határában több halastó is található, amelyek a privatizáció után Kft, ill. Bt
rendszerben működnek a mai napig is. Az Attalai Hal Kft. 1994 óta, 105 hektár
völgyzárógátas halastó területtel, 56 hektár halastó bérleménnyel és 13 db teleltető,
halkeltető állomással és központi telephellyel rendelkezik. Halszaporítás a fő tevékenységi
körük (ponty, amur, csuka, süllő, harcsa és takarmányhalak), de évek óta a japán díszponty
(koiponty) hazai tenyésztésének eredményes művelői.
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Közlekedés:
Attala Dombóvártól 6 km-re, Kaposvártól 25 km-re, Tolna - és Somogy megye határán
található. A térségből tömegközlekedéssel megközelíthetők a környező települések, városok
és a megyeszékhelyek. A vasúti közlekedést már kevesebben használják (a környező
nagyvárosokban bezárt gyárak miatt), de a buszjáratokra nagy az igény (diákok, dolgozók).
Közigazgatásilag Attalához tartozó Szentivánpusztára, csak néhány buszjárat közlekedik,
ami nagymértékben megnehezíti a zsáktelepülés lakóinak utazási lehetőségeit.
A belterületi úthálózat aszfalttal burkolt, felújításukra folyamatosan kerül sor. Az elmúlt
évektől az önkormányzat folyamatosan végzi pályázati források segítségével a burkolatok
javítását, felújítását.
A gazdálkodók segítségével a dűlőutak rendbetétele is folyamatos. Jelenleg az
Önkormányzat Pályázati forrásból fedezi a dűlőutak és árkok karbantartását.
A járdák állapota jó, egy utca járdaszakasza szorul még felújításra, az önkormányzat
törekvései között szerepel burkolat kiépítése. Pályázati forrásból több utcarészlet járdájának
felújítását elvégezte már az önkormányzat, egy járdaszakasz még felújításra vár. A
csatornahálózat teljes kiépítése a soron következő feladat.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő

Változás

2012

837

837

2013
2014
2015
2016
2017

839
820
817
802
794

100
98
99
98
99
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

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

Férfiak

Nők

405

415

51
15
249
31
59

57
17
216
39
86

Összesen
(TS 0301)
820
22
108
32
465
70
145

Férfiak
(TS 0303)
49,39%

Nők
(TS 0304)
50,61%
2,68%

6,22%
1,83%
30,37%
3,78%
7,20%

6,95%
2,07%
26,34%
4,76%
10,49%
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

Korcsoport

2001
15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
Összesen

12
10
22

2011

Fő

4
12
16

0
-8
2
-6

A táblázatból és a diagramból látható, hogy a lakónépesség száma kismértékben, de
folyamatosan csökken.
Az állandó népesség korösszetételének vizsgálatakor, már jelentősebb különbségeket
fedezhetünk fel a nemek közötti arányoknál.
A 0-14 évesek tekintetében a nemek közötti arány, még nem tár fel nagy különbséget, a
férfiak 6,22, míg a nők arányban vannak.
A következő korcsoportnál, a 15-17 éveseknél sem jelentős a különbség, mindösszesen 2%al több a nő, mint a férfi.
A 18-59 éves korcsoportnál már jelentős a százalékok eltérése, a nők 53%-al, míg a férfiak
64% -al képviseltetik magukat, mintegy 11%-os az eltérés a férfiak javára.
A 60 -64 évesek vonatkozásában, 1%-nyi az eltérés a férfiak javára.
A 65 év feletti korosztálynál, már érdekes változás figyelhető meg a nemek összetételében. A
65 év feletti nők 23%-a mellett, a férfiak 12%-os aránya, megdöbbentő eredményeket tár fel.
Míg az előző korosztályok bontásában, a férfiak aránya volt magasabb, addig a 65 év
felettieknél a nők 11%-al többen vannak. Ebből az következik, hogy magasabb a halálozási
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arány a férfiak tekintetében, mint a nőknél, hiszen teljesen megfordultak az arányok.
A Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia, Attalán is érezhető,
településünkön a születések száma rendre elmarad a halálozásokétól, s a jellemzően negatív
vándorlási különbözet is hozzájárult a lassú népességvesztéshez.

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

144

113

127,40

144
148
148
145
n.a

113
113
104
108
n.a

127,40
130,97
142,31
134,26

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet úgy
számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index
megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor
túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év
felettiek vannak többen, és a település elöregedő.
Attala településen az index kedvezőbben alakult a vizsgált időszakban, 2012 évben, 2013 évben és 2014 évben
viszonylag állandó az öregedési index mutatója, 2015-ben és 2016-ban kicsit magasabb, ami azt jelenti, hogy a
fiatalok száma a településen csökken, az idősebb korosztály száma viszont emelkedik. A rendelkezésre álló
adatok azt mutatják, hogy Attalában élők többsége 65 év feletti, viszonylag állandó indexet mutat, amiből
következik, hogy fokozott figyelmet kell fordítani az idősek ellátására.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Állandó oda-,
és
elvándorlások
különbségének
1000 állandó
lakosra
vetített száma

Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

2012

41

39

2

2,40

2013
2014
2015
2016
2017

23
21
24
26
n.a

26
15
27
34
n.a

-3
6
-3
-8
0

3,60
7,19
-3,63
-9,76

Egyenleg

A belföldi vándorlásokat úgy tudjuk kiszámolni, hogy az odavándorlásból kivonjuk az
elvándorlást. Ez az adat az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az
odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás jellemző. Attala település vonatkozásában a 2014es év kivételével a statisztikai adatok kedvezőtlen képet mutatnak, mely leginkább a 2016-os
évben domborodik ki, amikoris 8 fővel több személy vándorolt el a településről, mint amennyi
odavándorolt. A jelenségnek több oka is lehet, többek között annak a reménye, hogy a közeli
városban kedvezőbb munkalehetőséget biztosítanak a családok számára. A mutatók alakulását
az is nagyban befolyásolja, hogy az elvándorlás során kisebb család vagy esetleg többgyermekes
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család költözik el.
A belföldi vándorlás alakulása nem kedvező, hiszen látjuk, hogy a 2014-es év kivételével
többen hagyták el a települést, mint ahányan beköltöztek a faluba. Ennek oka lehet, hogy
a közeli városban mind a munkához, mind az oktatáshoz való hozzájutás lehetősége
kedvezőbb.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Élveszületések száma

Halálozások száma

Természetes
szaporodás (fő)

2012

5

13

-8

2013
2014
2015
2016
2017

5
9
5
10

13
14
11
10

-8
-5
-6
0

Év

A táblázatból egyértelműen kitűnik az a negatív tendencia, hogy a halálozások száma
magasabb mint az élveszületések száma. A születések száma a segélyre szoruló, hátrányos
helyzetű, iskolázatlan családok körében magasabb. A gyermekvállalási szándék továbbra is
alacsony, bár az előző évekhez képest 2016-ban a korábbi adatokhoz képest több gyermek
született. A halálozások száma arányaiban magas, bár minimális csökkenés azért
megállapítható.
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Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek
esélye legyen jó minőségű
szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek
előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi,
egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Attala Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat
a település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.
Az
esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi
önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a helyi szintű
közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes
projektek kidolgozásában, az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak,
elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Ezen szempontok alapján önkormányzatunk küldetésének tekinti a lakosság igényeinek
magas színvonalú kiszolgálását az alábbi területeken:
•
Magas színvonalú közszolgáltatások nyújtása. Az országos politikai irányelvek helyi
szintű, hatékony megvalósítása.
•
A képviselő-testület és bizottsága hatékony, törvényes működésének biztosítása.
•
Egyenrangú kapcsolat kiépítése a lakossággal és munkatársakkal egyaránt.
Értékeink:
•
Szaktudás, ügyfélbarát önkormányzat, hatékony, jogszerű ügyintézés
•
Jó munkahelyi körülmények
•
Esélyegyenlőség, szociális érzékenység, szolidaritás, tolerancia
•
Hagyományőrzés, közösségteremtés, kooperáció
•
Környezetvédelem, környezettudatosság

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Attala Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,

12

-

szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével –
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező
problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését
az HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely
a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Attala Község Önkormányzatának nincs az esélyegyenlőségi
mélyszegénységben élők és romák,
gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozása.

célcsoportokat

–

2. Stratégiai környezet bemutatása
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal

Attala
Község
Önkormányzat
Gazdasági
Program
elkészítésére
(a
helyi
önkormányzatokról szóló 1991.évi LXV. törvény 91.§ alapján került sor) 2011.-1014. évre,
olyan céllal jött létre, hogy az Önkormányzat Képviselő testülete a ciklusának időtartama
alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A
gazdasági programban a munkahelyteremtés feltételeinek javítása fontos feladat, mivel a
munkanélküliségi ráta 23,8%.
A Kormány 2011.évtől Új Közfoglalkoztatási programot vezetett be az eddigi közcélú
foglalkoztatás helyett. A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől
megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, melyeket
az egységes közfoglalkoztatás rendszere váltott fel.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott
„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve
bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget
biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A
munkanélküliség ellen küzd az önkormányzat, hiszen a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége. Attalában a közfoglalkoztatottak
száma évente 10 – 12 fő.
2012-ben átadásra került az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT), amely egy
komplex tevékenységi körrel gazdagítja a falu lakosságát. A kötelező feladatellátások mellett
(MNVH pont működtetése, ifjúsági közösségi feladatok, közművelődési programok,
vállalkozások információhoz való juttatása ,könyvtári szolgáltatás biztosítása, közösségi
internet biztosítása, közösségfejlesztési folyamatok generálása) . Egyéb opcionális feladatok
ellátását is vállalta az önkormányzat (egészségfejlesztési programok szervezése , munkaerőpiaci információs pont működtetése, takarékpont. Az
IKSZT által nyújtott
szolgáltatásokkal az önkormányzat fő célja az, hogy a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésével, a vidéki gazdaság és társadalom fejlődését
elősegítse.
Az orvosi rendelő teljes átalakítására, korszerűsítésére, modern eszközökkel történő
felszerelésére és komplett akadálymentesítésére, a 2013-ban benyújtott pályázat elnyerését
követően került sor.
2017 évben elnyert pályázattal a Művelődési Ház felújítására került sor, mellyel egyidőben
az épület akadálymentesítése is megtörtént. Szintén 2017-ben elnyert pályázatnak
köszönhetően a helyi általános iskola és iskolai étkező felújítására is sor került. 2017 őszén
kezdődött meg a helyi óvoda épület beruházása, melynek során épület teljes felújításra
került, egy új tanulószoba is kialakítására is sor került.. A kisgyermekek örömére sok új
kültéri és benti játékkal is bővült az óvoda.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Gondoskodás a szociális ellátásról :
Az Önkormányzat Képviselő –testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
és olyan szociális háló megteremtését, amely biztonságot nyújt a település lakosságának. A
Kapos-menti Terület és Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz”
Alapszolgáltató Intézmény 2016. január 04-én kezdte meg munkáját a Családsegítő és
gyermekjóléti, illetve a Házi segítségnyújtás szolgáltatásokkal. Az Intézmény által ellátott

családoknak sok esetben nem áll rendelkezésére gépjármű, a környező településeken működő
tömegközlekedés pedig általában csak korlátozott lehetőségeket biztosít.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatkörébe tartozik többek között az is, hogy
figyelemmel kísérje, hogy a segítségre szoruló családok igénybe veszik-e a számukra
szükséges ellátásokat. Ezek az ellátások lehetnek egészségügyi jellegűek és más szakemberek
által nyújtott segítség. Ezen szolgáltatások közül legtöbb nem található meg az ellátás
területét képező kistelepüléseken.
A kötelező alap - és szociális szolgáltatásokat biztosítja még az orvosi ügyeletet szakszerűen
megszervező és ellátó Emergency Service ,a Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.
,valamint az Egyesített Szociális Intézmény.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TEIR adatbázis, valamint a népszámlálási
adatok szolgáltak alapul. Emellett Attala Község Önkormányzata, Kapospula Hivatala által
szolgáltatott adatok, az Attala község krónikája című településtörténetből gyűjtött anyagok,
valamint az elektronikus média Attalával foglakozó oldalai is hasznos információkkal
szolgáltak.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége,
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Azt jelenti, amikor valaki vagy
valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy önerőből
kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatásbeli deficitekben mutatkoznak meg, és
súlyos megélhetési zavarokhoz vezethetnek. A mélyszegénység hatása az alapvető
létfeltételeken túl, a lakhatási, táplálkozási és az egészségi állapotban is jelentkezik.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Országos szinten 2018. januárban a bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 13,8%-kal volt
magasabb, mint egy évvel korábban. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 8,
illetve 12%-os emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami
közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete – a
legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt
nonprofit szervezeteknél – 310 800 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 323 600 forint volt.
bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 13,8%-kal, a rendszeres
bruttó kereset ennél kisebb mértékben, 13,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Tolna megyében 2017 I. negyedévében bruttó átlagkereset 251.449 Ft, 2018. I. negyedévében
284.679 Ft volt, mely megyei szinten 113, 2%-os növekedést mutat az előző év hasonló
időszakához képest, azonban látni lehet, hogy Tolna megyében a jövedelmi viszonyok
elmaradnak az országos átlagtól. Tolna megyében a nettó jövedelem 2017. I. negyedévében
167.213 Ft, 2018. I. negyedévében 189.311 Ft, mely 113, 2 %-os növekedést mutat az előző
időszakhoz képest. (Stadat 6.2.1.14 alkalmazásban álló átlagkeresete)
Attala jövedelmi helyzetére vonatkozó adattal nem rendelkezünk. A rendelkezésünkre álló
adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek
helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk
elemzéseket.
Attalában élők jövedelmi helyzet szempontjából való vizsgálatához, több rendelkezésre álló
adat összességéből lehet következtetni, tehát közvetett adatok állnak rendelkezésre. Az
önkormányzat által kivetett iparűzési adó adatai alapján, az mezőgazdasági és vállalkozói
szférának a működése jónak minősíthető. A település vagyoni helyzete kiegyensúlyozottnak
mondható, az önkormányzat gazdaságosan működik.
A létminimum alatt élőkről nincs az önkormányzatnak kimutatása, a segélykérelmekből
(átmeneti segély, rendkívüli segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ) számából
lehet következtetni az átlagon aluli életszínvonalra. Települési szinten, mintegy 15-20
családot érinthet, de emellett még lehetnek olyan személyek , akik szégyellik a
segélykérelem beadását, vagy kevésbé tudják, mely ellátásra lennének jogosultak.
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Az eladósodás is megjelent a településen, árverezést az elmúlt évben 2 ingatlanra tűztek ki.
A kormány Otthonvédelmi Akciótervének keretein belül hozta létre a Nemzeti Eszközkezelő
Zrt-t, melynek a feladata egy olyan program működtetése, amely a gazdasági válság
következményeként nehéz anyagi helyzetbe került és emiatt jelzáloghitel-törlesztésükben
súlyos késedelemben lévő, szociálisan is rászorult családok lakhatását hosszú távon
biztosítani képes. Ennek keretében az Eszközkezelő a hiteladósok ingatlanát az állam javára
megvásárolja, a hitelezők pedig a vételár ellenében az ingatlant tehermentesítik, és a
Hitelszerződés alapján fennálló követelésükből a vételárral esetlegesen nem fedezett részt
elengedik. A program egyben biztosítja annak lehetőségét is, hogy a hiteladós bérlőként
továbbra is az ingatlanban maradhasson, sőt a jogszabályi feltételek teljesülése esetén az
eredeti tulajdonosnak ingatlana későbbi visszavásárlására is lehetőséget biztosít.
Attala településen 2017-ben két ingatlan került a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonába, az
eladósodott tulajdonosok jelenleg is bérlőként lakják az ingatlanokat.
Több család védendő fogyasztóvá vált a közüzemi tartozások miatt. A lakhatás megőrzése,
illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények
között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek
eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az ún. védendő
fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-jétől), illetve a gázszolgáltatás
(2009. január 1-jétől) tekintetében. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a
fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok.
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.
Dél-Dunántúl Magyarország gazdaságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban magasabb
munkanélküliséggel és alacsonyabb foglalkoztatási és aktivitási aránnyal rendelkező régiója.
A régió munkanélküliségi rátája 2017 II. negyedévében 6,4 %, 2018. II. negyedévében pedig
5,8 % volt. Tolna megyében a hasonló időszakokban kedvezőbbek a számadatok, ugyanis
2017. II. negyedévben 3,4 %, míg 2018. II. negyedévében 2,2 % -os munkanélküliséget
regisztráltak, mely számadatok még mindig magas számát mutatja a munkanélkülieknek.
A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket
támogatni (pl. képzések, bértámogatás). A foglalkoztatás ennek ellenére negatív tendenciát
mutat, nem csak a településünkön, hanem kistérségi szinten is. A hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok (megváltozott munkaképességűek, romák, alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezők, nők) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre
nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítve a szervezett
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segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Gyakran tapasztalható, hogy állásinterjúkon vesznek
részt, mégsem felelnek meg az adott munkához, igy visszakerülnek a közfoglalkoztatottak
közé. Az említett tendencia országosan is jellemző elsősorban az 50 év feletti álláskeresőkre,
akiket nem szívesen vesznek fel a munkahelyekre. Településünkön is a közmunkások több
mint a fele 50 év körüli.

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

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

2012
312
282
594
2013
307
277
584
2014
300
274
574
2015
297
277
574
2016
295
272
567
2017
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

28,25
32,25
31,75
19,75
16,5
15,5

9,1%
10,5%
10,6%
6,6%
5,6%
#ÉRTÉK!

34,75
34,75
29,5
24
18,25
13,5

12,3%
12,5%
10,8%
8,7%
6,7%
#ÉRTÉK!

63
67
61
44
35
14

10,6%
11,5%
10,7%
7,6%
6,1%
#ÉRTÉK!

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott
álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és
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nők között a vizsgált területen. Az adatokból megállapítható, hogy a regisztrált álláskeresők között a
nők vannak többségben, bár 2012-től az álláskeresők száma csökken, de az országos, illetve a Tolna
megyei átlaghoz képest még mindig magas. Az álláskeresők százalékos aránya a 1564 közötti állandó
népesség arányában némi csökkenést mutat, mely köszönhető a helyi intézkedéseknek, a
közmunkaprogramokban való részvételnek. Továbbra is fontos feladata az önkormányzatnak, hogy
részt vegyen a helyi foglalkoztatás előmozdításában.
A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a regisztrált munkanélküliek száma
folyamatosan, ha kis mértékben is, de csökken, és a sajnos az állást kereső nők száma
minden évben magasabb, mint a férfiaké.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

Fő
összesen

Fő

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

63

67

61

44

35

25

2,25

1,25

0,75

1,5

0,5

0,25

3,6%
12,5
19,8%
7,5
11,9%
6,75
10,7%
7
11,1%
7
11,1%
4,5
7,1%
7,75
12,3%
7
11,1%
0,75
1,2%

1,9%
10,75
16,0%
9,25
13,8%
5,75
8,6%
10
14,9%
4
6,0%
5,5
8,2%
9,25
13,8%
9,75
14,6%
1,5
2,2%

1,2%
9
14,7%
6
9,8%
7
11,4%
10
16,3%
2,25
3,7%
5,5
9,0%
5
8,2%
9,75
15,9%
6
9,8%

3,4%
5,5
12,6%
4,25
9,7%
3,75
8,6%
3,5
8,0%
3
6,9%
4,5
10,3%
1,75
4,0%
7
16,0%
9
20,6%

1,4%
3,25
9,4%
5
14,4%
3
8,6%
2,5
7,2%
3
8,6%
3,25
9,4%
2
5,8%
3,75
10,8%
8,5
24,5%

1,0%
3,25
13,0%
3,25
13,0%
2,25
9,0%
1,5
6,0%
1,75
7,0%
2,75
11,0%
2
8,0%
0,25
1,0%
7,75
31,0%
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat
arra, hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az
adatok, különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben rámutatnak arra, hogy az
egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés vagy további
beavatkozásokat szükséges tervezni. A táblázat adataiból kitűnik, hogy a 20 év alatti
regisztrált munkanélküliek száma elenyésző, 2017-ben 0,25 %. Ennek oka lehet, hogy a
fiatalok a középiskola elvégzését követően döntő többségben felsőoktatási intézményben
folytatják tanulmányaikat, kevesen hagyják abba a tanulást vagy dolgoznak. A 20-24 év
közötti személyek között már több a regisztrált munkanélküli, de a 2012-ben mért
adatokhoz képest jelentős csökkenést mutat. Viszonylag azonos adatokat mutat a 25-39 év
közötti korosztály, de itt megfigyelhető a számok csökkenése, 2017. évben már eléri az 1,5
%-ot. Kiemelkedően magas azonban az 59 év feletti korosztály száma, amely sajnos az
utóbbi időben jelentős emelkedést mutat a 2012 évi 0,75 főhöz képest. Ennek oka lehet, hogy
az állásinterjúk alkalmával inkább a fiatalabb korosztályt választják ki munkára, a
munkanélkülivé vált idősebb embernek szinte esélye sincs a munkaerőpiacon részt venni és
bizonyítani tudását és tapasztalatát. Levezethető ez a tendencia az önkormányzatnál
foglalkoztatottak körében is, ahol a közfoglalkoztatása terén. A közfoglalkoztatottak több
mint fele az idősebb korosztályhoz tartozik. Itt is fontos szerepe van az önkormányzatnak az
idősebb korosztály foglalkoztatása terén.

21

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint
180 napnál
hosszabb ideje
Nők és férfiak aránya, a 180
180 napon túli nyilvántartott
regisztrált
napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint
Év
munkanélküliek
álláskeresőkön belül
aránya (TS 1501)
%

Férfi

Nő

2012
19,84
28
35
2013
29,1
32,25%
34,75%
2014
34,71
32
30
2015
40,57
20
24
2016
39,13
17
18
2017
42,24
16
14
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Összesen

Férfiak

Nők

63
1
61
44
35
29

44,8%
48,1%
51,8%
45,1%
47,5%
53,4%

55,2%
51,9%
48,2%
54,9%
52,5%
46,6%
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A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós
munkanélküliek. A táblázatból az tűnik ki, hogy a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők
között a nők vannak többségben.
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a
beavatkozások tervezése. Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget,
illetve a területi és országos arányokat.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A foglalkoztatás vizsgálatánál fontos megnézni az iskolázottságot, hiszen a
munkahelyen történő elhelyezkedésnél első számú szempont annak tisztázása, hogy a
jelentkező milyen iskolai végzettséggekl rendelkezik.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

2001
2011

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában

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

Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
87,5%
97,7%

%
79,6%
91,2%

%
12,5%
2,3%

%
20,4%
8,8%
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Az alacsonyan iskolázott népesség adatai 2011 évre vonatkoznak, melyből nem lehet olyan
irányú következtetést levonni, hogy milyen beavatkozás válna szükségessé.
A munka világában elengedhetetlen, hogy megfelelő tudással és képzettséggel rendelkezzen
mindenki. Azok a személyek, akiknek a 8 általános iskolai végzettsége sincs meg, teljesen
kiszorulnak a munkaerőpiacról. Attalában a 2012-ben még viszonylag magas 5,1 %-os az
arányuk, de számuk fokozatosan csökken. Elgondolkodtató a 8 általánossal rendelkezők
száma, amely 2013-ban elérte a 42 %-ot, amely igen magas szám, de feltételezhetjük, hogy a
munkaerőpiac teljes átszerveződése miatt, elsősorban a mezőgazdaságból morzsolódhattak
le az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek. A 8 általános iskolánál magasabb
végzettségű emberek aránya rendkívül magas, 2017-ben eléri a 63,8 %-ot. Nagyon fontos
lenne, hogy a legyen adat arról, milyen végzettségekkel nem lehet elhelyezkedni a munka
erőpiacon, esetleg átképzésekkel lehetne javítani a munkához való hozzájutáshoz. Szükség
lenne a Munkaügyi Központ szervezésében olyan képzéseket, továbbképzéseket szervezni,
mellyel a munkaerőpiacon el lehet helyezkedni.
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
munkanélküliek
végzettség szerint
/nyilvántartott
Év
álláskeresők
8 általánosnál
Általános iskolai
8 általánosnál magasabb iskolai
száma összesen alacsonyabb végzettség
végzettség (TS 0902)
végzettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
63
3,25
5,2%
24
38,1%
35,75
56,7%
2013
67
3
4,5%
28,25
42,2%
35,75
53,4%
2014
61
1,75
2,9%
25
41,0%
34,5
56,6%
2015
44
0,5
1,1%
16,25
36,9%
27
61,4%
2016
35
0,5
1,4%
13,25
37,9%
21
60,0%
2017
29
1
1,7%
10
34,5%
18,5
63,8%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Attalában felnőttoktatás hiányában, nincs lehetőség ilyen képzésre. A munkaügyi
központnál sincs olyan képzés, melyeken a felnőttek részt vehetnének. A munkanélküliek
iskolai végzettségének adataiból leszűrhető hogy nagy szükség lenne az ilyen jellegű
felzárkóztató képzésekre, mint az általános iskolai, mint a szakképesítés tekintetében.

c) közfoglalkoztatás
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2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét.
A közmunkaprogram keretében a foglalkoztatottak Attala szépítésében,rendezésében és
pályázatok kapcsán az előkészítő munkában is aktívan részt vesznek. A közmunkások
iráyításával egy fő foglalkozik,aki minden tekintetben felügyeli a közmunkások
tevékenységét,munkavédelmi előírások betartása mellett.
A közmunkások az óvoda beruházása során az alapozási munkákban vettek részt, a kültéri
játékok felállításában vállaltak aktív szerepet., járdaépítés során a kavicságyat készítették el.
A településen megépített közlekedési park építésében is aktív szerepet játszottak.A falu
szépítése során ha szükséges füvet nyírnak, virágokat ültetnek, szemetet szednek. A nők is
bekapcsolódnak mindennemű munkába,ők is nyírnak füvet,szemetet szednek,sepernek és
kertészkednek. Az önkormányzat által bérelt földterületeken paprikát, hagymát, zöldséget,
sárgarépát, burgonyát és egyéb konyhakerti növényeket termelnek, mely tevékenység szinte
minden idjüket lefoglalja. A konyhakerti növénytermesztésnek nagy sikere volt a falu
lakossága körében, sokan éltek a vásárlási lehetőségével, mrlx termények finomak és
egészségesek voltak. Ebben a programban 7 fő hölgy vesz részt.
A férfiak is résztvettek különböző programokban, csapadékelvezető árkok tisztításában,
dülőutak rendbetételében,fásításban, a vasúti peron tisztántartásában stb. Kerítés építésben
és a festési munkákban is aktívan bekapcsolódnak,iskolában óvodában az udvarok
karbantartását is elvégzik.A falu rendezvényein is fontos feladat jut a közmunkásoknak.
Résztvesznek
az
előkészítő
munkában
és
egyéb
feladatok
elvégzésében(főzés,tálalás,vendégek kiszolgálása).

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.)
Attala Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a munkanélküliség elleni küzdelemre.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:
 a fejlesztési elképzeléseknél segíti a helyi vállalkozásokat (kőműves munka, asztalos
munka stb.)
 segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket
teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely bővítési lehetőséget teremtsen
 a közszolgáltatások bővítésével munkahelyet teremt, és tart fenn a közalkalmazottak
foglalkoztatásával (IKSZT)
 rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal
A munkához való hozzájutásnak nagy hátránya az, ha valaki vidéki. Mind Dombóvárra
mind Kaposvárra a közlekedés jónak mondható, rendszeresen közlekednek a buszok, a
vonatközlekedés is jó, de a munkáltatók az utazási támogatást már nem igazán vállalják be,
vagy csak a jogszabályban rögzített mértékben támogatják. Ez azonban a minimálbérre
bejelentett munkavállalónak nagy terhet jelent. A munkára jelentkező dolgozók nagy részét
azért nem foglalkoztatják, mert vidéki és az utazási költségeket egyik fél sem tudja
felvállalni.
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2017 és 2018 évben az önkormányzat több pályázatot is benyújtott, melyből a helyi óvoda
felújítása, a Művelődési Ház és az iskola épületének felújítása, két utca közútjának az
aszfaltozása, egy utca járdaszakaszának az átépítése, valamint csapadékvíz elvezető árok
kiépítésére került sor.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programmal az önkormányzat nem rendelkezik, helyben a közmunkaprogramban van
lehetősége a fiataloknak is a munkához való hozzáféréshez.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Az IKSZT épületében kerülhet sor tanfolyamok képzések lebonyolítására, melynek nagy
jelentősége van a munkaerőpiacon való megmaradásnak. Az elmúlt időszakban angol nyelvi
és növénytermesztési képzésnek, halászati továbbképzésnek adott helyet, ezzel támogatva a
helyi felnőttek képzésben való részvételét.
A belterületi közutak karbantartásában, a településkép javításában, mint helyi
foglalkoztatási programban a közmunkások aktívan részt vesznek. A Dombóvári
Munkaügyi Központ által szervezett továbbképzésekre az attalai közmunkások
beiskolázásra kerültek. Az elmúlt években virágkötészeti tanfolyam, boltvezetői tanfolyam,
dadaképző tanfolyam, motorfűrészkezelő tanfolyam, kútkezelő tanfolyam meghirdetésére
került sor, ahol a közmunkások hasznos ismereteket és tapasztalatokat szereztek és sikeres
vizsgát tettek, mely feljogosítja a tanfolyamon résztvevőket arra, hogy a szaktudás
birtokában az adott szakterületeken könnyebben munkát vállalhassanak.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Az önkormányzat intézményeiben nem foglalkoztat ilyen munkavállalót.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az egyenlő bánásmód megsértése különösen érzékenyen jelentkezhet a munka világában,
hiszen a társadalom egyes csoportjai, mint a romák, a fogyatékossággal élők, a nők, valamint
a fiatal és idősebb munkavállalók a megkülönböztetés alanyaivá válhatnak,
kiszolgáltatottságuk okán alacsonyabb jövedelemért, nem megfelelő munkakörülmények
mellett, akár bejelentés nélkül, „feketén” kényszerülnek munkát vállalni, olykor írásbeli
munkaszerződés megkötése nélkül. Az uniós szabályozás, a jogharmonizációs elvek
azonban megkövetelik azt, hogy a munkához jutás, a munkavégzés, a foglalkoztatás terén az
egyenlő bánásmód érvényesülése egyaránt biztosított legyen.
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Az újabb EU jogszabályok is megerősítik, hogy tiltják az egyéb alapon történő hátrányos
megkülönböztetést. Ezen új törvények értelmében tilos hátrányos megkülönböztetés
alkalmazása az alábbiak alapján:





Faji és etnikai hovatartozás
Vallás és hit
Fogyatékosság
Szexuális beállítottság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság állásfoglalása is kimondja többek között, hogy
- az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett
fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból, hatósági
eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos
megkülönböztetés. Fontos lenne, hogy mindenki megtegye a diszkrimináltak közül a
lépéseket, hogy minden foglalkoztató tisztában legyen a következményekkel.
Attala községben nem történt hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. Az
önkormányzat, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, betartja az egyenlő bánásmód elvét.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

ellátások,

aktív

korúak

ellátása,

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseit a Képviselőtestület a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletébe építette be.

Az 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdése rendelkezik az aktív korúak ellátásával. A jogszabályhely
értelmében az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív
korú személynek, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése
alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki
fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt:
egészségkárosodott személy], vagy akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama
lejárt, vagy akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján
álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását
megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év
időtartamig együttműködött, vagy akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás,
a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű
személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a
Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az
állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet
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nem folytat.
Fontos változás, hogy míg korábban az aktív korúak ellátására való jogosultságot a települési jegyző
állapította meg, az uj szabályozás szerint ez a járási hivatal hatáskörébe került át.
A jelenlegi szabályok szerint a munkanélküliek az alábbi támogatásban részesülnek:
a.
b.
c.
d.

álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás,
álláskeresési járadék,
nyugdíj előtti álláskeresési segély,
költségtérítés.

a Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás annak nyújtható, aki a járási hivatalnál
nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy, aki önmaga
foglalkoztatását az alábbiak szerint oldja meg:



egyéni vállalkozóként,
egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen
közreműködő – tagjaként, vagy



mezőgazdasági őstermelőként

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki









álláskereső,
munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez
legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és
legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási
időtartamát kimerítette vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési
járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra
ismételten nem szerez jogosultságot, és
az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést
követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és
rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti
bányászjáradékban nem részesül.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

594
584
574
574
567
n.a

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

1,75
3,25
5,75
7,25
7,25
4,50

0,3
0,6
1,0
1,3
1,3
n.a

A táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, hogy az álláskeresési segélyben részesülők száma a
kedvező értéket mutató 2012-es évhez viszonyítva jelentősen emelkedett, 1,75 főről 7,25 főre, az
állandó népességhez viszonyítva is jelentősn nőtt az álláskeresési segélyben részesülők száma a 0,3 %ról 1,27 %-ra, fennáll a veszélye az elszegényedésnek, hisz munkalehetőség hiányában a család
megélhetése is veszélybe kerül

Álláskeresési járadékra az jogosult, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző három
éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és kereső tevékenységet nem folytat,
tehát munkaviszonyban nem áll, és vállalkozói tevékenységet sem folytat, és munkát akar vállalni, de
önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási
osztálya sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma

Fő
63,00
67,00
60,50
44
35
29,00

Álláskeresési járadékra jogosultak

Fő
7
5,5
4,25
2,00
2,50
2,50

%
11,1
8,2
7,0
4,6
7,2
8,6

A táblázat egyértelműen rögzíti, hogy nyilvántartott álláskeresők száma fokozatosan
csökken, csökken a az álláskeresési járadékra jogosultak száma is, míg 2012-ben 7 fő részére
járt a támogatás, addig 2017-re számuk lecsökkent.
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

16,5
20,75
17
15,25
8,75
7,25

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

15-64 évesek %-ában

3
3
n.a

2,78%
3,55%
2,96%
2,66%
1,54%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Fő

Munkanélküliek %-ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

A táblázatból az állapítható meg, hogy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban a 15-64 év közötti lakosság elenyésző része rendelkezik, mely azzal
magyarázható, hogy Attalában és annak környékén egészségkárosodást okozó munkahelyek
nincsenek.

Az Szt. 25. § (1) bekezdése értelmében jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására
pénzbeli szociális ellátás nyújtható. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a járási hivatal –
az e törvényben meghatározott feltételek szerint időskorúak járadékát ,foglalkoztatást helyettesítő
támogatást egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, ápolási díjat, a képviselő-testület
– az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint –
települési támogatást állapít meg.
A tv. 47. §(1) bekezdés e szerint természetbeni szociális ellátásként a járási hivata alanyi
közgyógyellátást, normatív közgyógyellátást, és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít
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meg, az önkormányzat pedig szükségesetén gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő
eltemettetéséről.
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.
Attala község lakásállománya az alábbi táblázatban figyelhető meg. Az összes lakás száma
2012 évihez képest 7 db-bal csökkent, melynek oka, hogy a településről elköltözött vagy az
ingatlanból kihalt személyek ingatlanát nem sikerült értékesíteni, így azok tönkrementek.
Az elmúlt 5 évben új lakás nem épült, épület korszerűsítési munkákat több lakóépületen is
végeztek, de erről statisztikai nyilvántartással nem rendelkezünk.

a) bérlakás-állomány
Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2016

370
369
365
363
363

2017

363

Év

2012
2013
2014
2015

Lakásállomány
(db)

Bérlakás
állomány (db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Szociális
lakásállomány
(db)

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0
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b) szociális lakhatás
Szociális lakásállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik. Olyan esetek azonban
előfordultak, hogy a lakhatási körülmények miatt, az önkormányzat köteles volt felújítani az
elhanyagolt épületet, ezért a hivatal jelzálogteher van az adott lakásokon.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Ilyen ingatlannal az önkormányzat nem rendelkezik.

e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban
támogatásban
részesített személyek
részesítettek száma
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

72,00
74,00
60,00
68,00
n.a
n.a

0
0
0
0
0
0

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő
vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók
számának megállapításához nyújt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását,
válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a
közszolgáltatásokat.
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Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást.
A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét
2013.január 1-jétől.
Attala községben nem él hajléktalan személy, és ennek veszélye sem fenyeget senkit.

Lakásfenntartási támogatás a helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és
a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A
helyi lakásfenntartási támogatás fűtési költségként egy éves időtartamra egy összegben,
házipénztári kifizetés útján is megállapítható.
A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 230%-át, egyedül élő esetén 270%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.
f) eladósodottság
Az elmúlt években tovább folytatódott az a korábbi tendencia, hogy az emberek
meggondolatlan, és teljesíthetetlen hitelezésbe mentek bele, amelynek fedezetéül az
ingatlant adták. Sajnálatos módon az így bevállalt hosszú lejáratú hitelek és a bekövetkezett
gazdasági válság (devizaadósság)együttesen vezetett oda, hogy a hitelezők már nem tudták
törleszteni a részleteiket. Az elmúlt években 2 db lakásra adtak ki árverést.
Sajnos sokan küzdenek manapság adóssággal, ki a bankok felé ki cégek felé, van aki minden
irányba tartozásokat halmozott fel. Az adósságkezelési szolgáltatás nem nyújt minden
problémára megoldást, de a szociálisan rászorulóknak segíthet abban, hogy a
lakásfenntartással kapcsolatos kötelezettségeik hátraléka alól felszabaduljanak. Az
adósságkezelési szolgáltatást a lakóhelyünk szerinti járási hivatal folyósítja, ezért
kérelmezni is ott szükséges.
Először is tisztázni szükséges, hogy milyen fennálló követelések tartoznak az adósság
fogalomkörébe. Ezek pedig a közösköltség-hátralék, lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás,
ami a vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatást jelenti , valamint a víz- és
csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozást, ezek önkormányzatonként részben
változhat, ezért mindig tájékozódunk a lakóhelyünk szerinti járási hivatal szociális
osztályán.
Az önkormányzat családokat, de egyedülállókat is részesíthet ilyen szolgáltatásban, ha
meghaladja a tartozás a jogszabályi összeghatárt, ami jelenleg hatályban lévő törvényi
szakasz szerint 50.000.-Ft, de nem éri el a 300.000.-Ft-ot.
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Adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó rendelettel Attala Község Önkormányzata nem
rendelkezik.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Attala községhez tartozó Szentivánpusztán egyre kevesebb család él életvitelszerűen.
Többnyire idősek és segélyből élők laknak a pusztán. Az életszínvonaluk, lakhatási
körülményeik az átlaghoz képest alacsonyabb. Egyedül a közmunka és a segélyezés ad
nekik megélhetési forrást. Közműellátottsága a településrésznek kiépített (vezetékes ivóvíz,
áramellátás, szemétszállítás). Attala közösségi közlekedéshez való hozzáférése jónak
mondható, köszönhetően annak, hogy a 61-es főközlekedési út mellett helyezkedik el. Mind
Kaposvár fele, mind Dombóvár fele rendszeres buszjáratok közlekednek. Attalán a
vonatközlekedést is igénybe tudják venni az utasok.

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.)
Attala községben nincs szegregált terület.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Nem releváns.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
nem releváns

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény előírásainak eleget téve Attala Község
Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
 a háziorvosi, gyermekorvosi ellátásról,
 a fogorvosi alapellátásról
 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletei ellátásról
 a védőnői ellátásról
 az iskola-egészségügyi ellátásról
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A települési önkormányzat a környezeti – és település-egészségügyi feladatok körében
gondoskodik:
 a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról
 folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet- egészségügyi helyzetének
alakulását és ennek romlása esetén, saját hatáskörében intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát
 együttműködik a lakosságra, közösségre, családi, munkahelyi ,iskolai szintekre
irányuló egészségfejlesztési tevékenységben,valamint támogatja és aktívan
kezdeményezi ezeket.
A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft:
A dombóvári kistérség központjában lévő intézmény 1969 óta folyamatosan mintegy
80.000 ember számára biztosítja a fekvő- és járó beteg szakellátást főként Tolna megyében,
(Dombóvári- és Tamási kistérségek) A kórház szerkezetében, szakmai összetételében és az
infrastruktúrában, a személyi és tárgyi feltételrendszerben 1969-től napjainkig folyamatos és
igen jelentős változások következtek be, 2015. novemberében részleges kórház rekonstrukció
fejeződött be, amely a 8 emeletes tömbkórház teljes "A" hotelszárnyát,, valamint a Pincehelyi
egység részleges felújítását foglalja magába. A felújított "A" hotelszárnyon 2-3 ágyas
fürdőszobás kórtermek kerültek kialakításra.
Emergency Service:
Dombóvár vonzáskörzetéhez tartozó településekkel kötött feladatellátási
szerződés keretében szervezi meg és látja el hétvégi és az éjszakai orvosi ügyeletet.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Attala községben mindig volt helyi orvos, aki életvitelszerűen itt is élt. Azonban 2007-től a
nyugdíjba vonult orvosunkat, Dombóvárról kijáró orvosok helyettesítették évekig.
2013 januárjától már megoldódott a háziorvosi praxis, egy fiatal orvos lett a falu állandó
orvosa, aki vegyes praxisban dolgozik, emellett 1 védőnő, 1 ápolónő és 1 házi gondozó
tevékenykedik. Betöltetlen háziorvosi, védőnői valamint ápolónői státusz nincs Attalán.
Attala mellett a háziorvos ellátja még Kapospula települést is, váltott rendelési időkben.
Az életminőség javítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések (Eütv.) biztosítottak
Attalán. A család- és nővédelmi gondozás (Eütv., családtervezés, fogamzás előtti gondozás,
genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása) a védőnői feladatellátás
keretében biztosított a településen. Az ifjúsági egészségügyi gondozás speciális feladatainak
ellátása (Eütv.) a kistérségben biztosított.18 éves kornál fiatalabb korban szülő nőkről
nyilvántartott adat nincs.
Egészségügyi szakellátás helyben (kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás, méhnyakszűrő szakrendelés és fogyatékos személyek rehabilitációja) nem biztosított. Ezeket az
ellátásokat az 5 km-re lévő Dombóváron lehet igénybe venni. A kórházi szakrendelésekre is
Dombóvárra lehet elmenni, illetve speciális esetekben Kaposvárra és Pécsre is utalnak
betegeket.
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Fogászati ellátást Dombóváron feladatellátási szerződés keretében dr. Meiszter Péter
fogorvos látja el.
3.6.1 számú táblázat Orvosi ellátás

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

A házi gyermekorvosok
által ellátott szolgálatok
száma

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

A településen a felnőttek és a gyermekek ellátását Kapospula központtal működő háziorvos
látja el, aki a két településen felváltva látja el a betegeket.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek, egyedül a tüdő szűrő
prevenciós vizsgálat ajánlott 40 éves kor felett. A behívóleveles szűrések ajánlottak. A
szűrővizsgálatokat különböző intézményekben, vagy a háziorvos által helyben szervezett
szűréseken vehetik igénybe a község lakói. Átlagosan a részvételi arány egy-egy
szűrővizsgálaton közel 12%.
Kötelezően elrendelt szűrővizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, ezek nem tartoznak a
népegészségügyi szűrések közé.
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző, hogy
maradnának ki állampolgárok a védőoltásból.
A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a helyi
társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül nem vállal szerepet. A
hatékony egészségvédelem hangsúlyosan az önkormányzat által fenntartott közoktatási
intézmények nevelési, oktatási programjával és az IKSZT egészségfejlesztési feladatán
keresztül valósul meg.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatok
megszervezésével történi. Az óvodába heti rendszerességgel jár a logopédus.
Attalától a Dombóvár Gunarasi gyógyfürdő alig 20 km-re helyezkedik el. Számos lehetőség
van a mozgásszervi, reumatológiai, fejlesztő és rehabilitációs ellátások igénybevételére.
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés megfelel az érintett korosztály egészséges
étrendjére vonatkozó elvárásoknak. Iskolatej és a gyümölcs, napi szinten biztosított a
gyerekek részére.
A településen közétkeztetésre van lehetőség egy üzemi étkeztetéssel foglalkozó vállalkozó
bevonásával, aki minden korosztály számára, ill. cukorbetegek részére is főz, az igénylők
száma 5 fő.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Attalán nincs kimondottan sporttevékenységre alkalmas tornaterem vagy fitneszterem.
Egyedüli sportolási lehetőség a sportpályán valósulhat meg, amelynek rendbetételéről az
önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzat kiemelt és vállalható feladatának tekinti a
diáksport, a tömegsport valamint az attalai kispályás kispályás foci eszmei és anyagi
támogatását, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását,
ezek fejlesztését. Keresi a lehetőségetz a lakosság minél szélesebb körű bevonásának a
lehetőségét a sport és a mozgáskultúra területén, mivel a testnevelést és a tömegsportot a
kultúra szerves részének tekinti. A község sportkultúrájának alapját az óvodai és az
általános iskolai testnevelés és diáksport képezi.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodással kapcsolatos szolgáltatást községünkben 2016. január 01-től a
Kaposmenti „Segítő Kéz” Alapszolgáltató Intézmény végzi dalmandi székhellyel és
kapospulai telephellyel. A gondozó jelenleg 9 fő ellátásról gondoskodik, tevékenysége közé
tartoznak a fogyatékkal élők(mozgásszervi, nagyothalló),rehabilitációs ellátásban
részesülők(koponya- és szívműtött),mentális segítségre szorulók. A gondozó napi
rendszerességgel jár az a családokhoz és az ellátottak igényeinek megfelelően látja el a
feladatát, bevásárol, takarít, gyógyszert kivált stb.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ápolási díj, méltányossági
Ápolási díj, alanyi jogon: alapon:
támogatásban
támogatásban
részesítettek részesítettek
évi
átlagos Összesen
évi átlagos száma
száma
0
0
0
0
0
0

Az Szt 40. § értelmében az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását
ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a
hozzátartozó ha állandó és tartós gondozásra szorul, ha súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18
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év alatti személy gondozását, ápolását végzi .A törvény értelmében súlyosan fogyatékos személy
az, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen
hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó –
halló – életmód folytatására képes, hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján
történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt
a hangzó beszéd érthető ejtése elmaradna, értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati
károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően
bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ
értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az
autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti
besorolása: F84.0–F84.9), mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy
helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű
használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy
végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul; tartósan
beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást,
gondozást igényel.
Az ápolási díj összege jelenleg 29.200 Ft. Attalában nincs adat arra vonatkozóan, hogy hány
személy részesül ápolási díjban.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a ellátja
Hátrányos megkülönböztetésről és az egyenlő
magatartásról nincs tudomása az önkormányzatnak.

bánásmódra

vonatkozó

jogsértő

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Az önkormányzat a jogszabályok (törvény, helyi rendelet) előírásainak megfelelően ,
mindenkinek egyenlően segít a juttatások hozzáférésében.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

46
45
42
39
34
n.a
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A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma szintén az egészségügyi ellátás egyik
fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból jelentős. A közgyógyellátás a
szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához
- az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás.
Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1. alanyi jogon, 2. normatív
alapon, 3. méltányossági alapon.
A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkező személy – külön
jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási
támogatásba befogadott járóbeteg-ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerekre – ideértve a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig, egyes, a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai
és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá az orvosi
rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra
Attalában a közgyógyellátátst igénybevők száma viszonylag állandó, minimális csökkenést
mutat.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színtere a 2012-ben megnyílt, Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér(IKSZT).Mint a nevéből is kiderül ez egy olyan komplexitással rendelkező épület ,ahol a
civil
szervezetek, a közművelődés ,a könyvtári szolgáltatás ,az ifjúságfejlesztés,az
egészségvédelem ,a vidékfejlesztés,foglalkoztatási szolgálat együttesen megjelenik a
kötelező feladatellátások során.
A közösségi élet másik nagy helyszíne, a Művelődési ház, ahol szabadidős és kulturális
tevékenységre van lehetőség.. Nagy befogadó térrel rendelkezik a kultúrház, ezért a falu
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nagyobb rendezvényeit is itt tartjuk. Falugyűlés, gyereknap, gazdafórumok, bálok és egyéb
rendezvények. A Művelődési Ház 2017-ben pályázat során került felújításra, igy még szebb,
konfortosabb épület várja az odalátogatókat.
2009-ben pályázati forrásból épült meg a falu központjában, a művelődési ház mögötti
téren a helyi piactér, ahol heti rendszerességgel vásárnapokat tartunk, amely a közösségi
élet helyszínévé vált. A zöldségárusítás és húsárusítás mellett megjelennek az ruházati és
apró cikkek is. A helyi termelőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a saját termesztésből
származó árujukat itt értékesítsék (zöldség, gyümölcs, tojás, lekvár, méz stb.) A piactéren
kerül megrendezésre minden évben a hagyományos falunap, ahol neves fellépők
szórakoztatják a helyi és a környező településekről idelátogató vendégeket.
Attala lakóinak nagy része Római katolikus vallású, ezért rendkívül meghatározó a
templom mint közösségi színtér. A templom és környékének felújítására 2016-ban került sor.
Hagyomány, hogy karácsony előtt méltán híres koncert kerül megrendezésre a templom
falai között.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Attala Község Önkormányzata hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését. 2011-ben egy fő, 2012-ben kettő fő román állampolgár
kérte, hogy Magyar állampolgári esküt tehessen itt Attalán. Ennek a kérésnek eleget téve és
a jogszabályoknak megfelelően, mindhárom esetbe megkapták a személyek a Magyar
állampolgárságot. 2018-ban a település lelkész, aki szintén román állampolgár volt, kérte a
honosítását, aki ünnepélyes keretek között, az eskü letételét követően vált magyar
állampolgárrá.
Etnikai konfliktusról nincs tudomása az önkormányzatnak és társszervezeteinek.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Több alkalommal is sor került nehéz helyzetű emberek konyhakerti növényekkel való
megsegítésére, amely az ifi klub kertjében megtermelt zöldségekből került adományozásra.
2013-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt egy 4 gyermekes édesanya, akinek gyermekei
árván maradtak. A legidősebb leány lett a családfenntartó. A falu egy emberként összefogva
segített a bajba jutott gyerekek anyagi megsegítésén, amelyre folyamatosan szükség van. Az
Önkormányzat és az Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekek ne
kerüljenek még nehezebb körülmények közé.
Attalában hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a falunap, gyermeknap,
illetve kétévenként a böllérverseny, amelyek megszervezésében és lebonyolításában az
attalai lakosok önkéntes munkával segítik a rendezvények lebonyolítását.
Attaláról elmondható, hogy a közösségben megvannak azok a szolidaritási jegyek,
amelyben mindenki számíthat mások segítségére.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
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Attalán nincs roma nemzetiségi önkormányzat, így a kérdés nem releváns. Bár a becslések
szerint a falu összlakosságához viszonyítva a nemzetiségi lakosság kb.1.9% (becsült adat).
A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásukkal elősegítik a
nemzetiségeket védő alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást,
ösztönzik a többség és a nemzetiség közti hatékony együttműködést. A sajtóban és
médiumokban nem jelentek meg olyan közlések, amelyek a nemzetiséggel szembeni
előítéletességet növelhetik.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

hiányzó versenyképes szakma
hátrányos helyzetűek problémái

pályázatok
szociális, gyermekjóléti szolgálat bővítése,
fejlesztési programok szervezése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
.Az esélyegyenlőség megteremtésére már a gyermekkortól kezdve törekedni kell, tehát a cél
az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson a jogszabályok által biztosított ellátásokhoz,
rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, tudja, milyen ellátások illetik meg,
van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja! Az
utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a jogalkotó
azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő esélyeket biztosító
jogszabályok szülessenek.

Az Országgyűlés a z 1991. évi LXIV törvénnyel hírdette ki a Gyermek jogairól szóló, New
Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz.
határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentumok fő célja
volt, hogy a gyermekeket sem faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti,

nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy
egyéb helyzetére tekintettel nem lehessen megkülönböztetni. faja, színe, neme, nyelve, vallása,
politikai vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete,
cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül. A
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gyermekszegénység komplex és mélyen beágyazott jelenség, melyet átfogó és átgondolt stratégia
segítségével kezelni kell. csökkenteni kell a gyermekek és a gyermekek gondozó családjaik nélkülözését,
javítani a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre egyenlően kiterjed, de azokra a gyermekekre kell
különösen hangsúlyt helyezni, akiknek az érdekei a legjobban sérülnek.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya,
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a
gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet
biztosít. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését
szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és
sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával)
valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Községünkben a
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden
gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. A családsegítést
nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket
a családsegítés céljáról, tartalmáról.
A gyermekjóléti szolgálat működtetését a települési önkormányzatok, azaz önkormányzati
fenntartásban látják el a régióban. A gyermekjóléti szolgálatok tevékenységei között az
információ-nyújtás, valamint a tanácsadás a leggyakoribb .A gyermekjóléti szolgálat
tevékenysége részben problémák kezelésére irányul.
A gyermekjóléti szolgáltatást településünkön a 2016. január 01-től a Kapos-menti „Segítő
Kéz” Alapszolgáltató Intézmény végzi. A családgondozó keddi napokon tartózkodik a
községben és a hozzá tartozó Szentivánpusztán. Fogadóóráját a hivatal irodájában tartja 9.00
- 10.00 óráig, ahol a hivatalos ügyeinek intézéséhez szükséges eszközök rendelkezésre
állnak. Az ügyfelek kérésére, illetve a hivatali dolgozók jelzése alapján szokásos
családlátogatáson vesz részt.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

2012

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én

1,00

17,00
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2013
2014
2015
2016

1,00

2017

A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A
jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások
önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de
segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési
önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést
elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a
tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a
bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A
veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A településen a statisztikai szerint a
vizsgált időszakban 2 gyermek került, melyből az egyik gyermek védelembe vétele
megszüntetésre került.
A veszélyeztetett gyermekek száma fokozatosan csökken. A veszélyeztetettség kategóriája
határozza meg, hogy mely helyzetekben van szükség gyermekvédelmi beavatkozásra. Ezért
nagyon fontos a területen, egy-egy régióban, megyében dolgozó szakemberek egységes
megítélése, együttműködése. Ugyanis a beavatkozást, a további teendőket egy-egy gyermek
és családja érdekében ez határozza meg. A veszélyeztetettség fogalma ma a
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gyermekvédelemben, jogi értelemben használatos. A Gyvt. 5. § n. pontja értelmében a
veszélyeztetettség - olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy
akadályozza. A gyermekeket veszélyeztető helyzeteket általában két kategóriába szokás
csoportosítani, amelyek a bántalmazás és az elhanyagolás.
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem
egységes a gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről
szóló beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség
okokat figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a
veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.
A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz. Továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a
családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás
programok
szervezését. A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők,
illetve egyéb, szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás
nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat.
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a
tendencia, hogy az alapellátás keretében többnyire a szülőknek felróható életviteli és
környezeti problémák kerültek előtérbe.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma

2012

83,50

2013

82,50

2014

64,00
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2015

57,00

2016

57,00

2017

n.a

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, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév
augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezmény.
Attala Község Önkormányzata a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
akkor részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 135 %-át, mely 2017 évben 38.475 Ft
volt. A vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladhatja meg
külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
vagy együttesen számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.Abban
az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg illetve
súlyosan fogyatékos, a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 145 %-a, ami 2017 évben 41.325
Ft volt.
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A településen az ellátást igénybevők száma 2012-höz viszonyítva csökkenést mutat, az
utóbbi években azonos értékeket mutat. Az ellátás egy évre kerül megállapításra, kérelem
elutasítására nem került sor.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A
támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik.. 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. Attalában minden rászoruló család megkapja
azokat az információkat, melyek a támogatásukhoz szükséges. Fontos, hogy a családok
legyenek informáltakaz ellátásukra vonatkozóan. A szociális ügyintéző kiemelten kezeli a
gyermekes családok támogatását.
Attalában minden rászoruló család megkapja azokat az információkat, melyek a
támogatásukhoz szükséges. Fontos, hogy informáltak legyenek az ellátásukra vonatkozóan.
A szociális ügyintézőn kívül a vezető óvónő és az iskolában a pedagógusok kiemelten
kezelik a gyermekes családok helyzetét.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
állapíthat meg.
Gyermeke után járó pótszabadság
A gyermekek után is jár pótszabadság, ha a gyermek még nincs 16 éves. Ha egy gyerek van,
akkor kettő nap, két gyerek után négy, míg három vagy ennél több gyermek esetén összesen
jár hét nap pótszabadság. (ha fogyatékkal élő gyermeke van a munkavállalónak, akkor
kettővel több gyerekenként a pótszabadság, vagyis egy gyerek után négy nap). A
pótszabadság már a megszületés évében is jár és utoljára akkor vehető ki, amelyik évben 16
lesz a gyerek. A pótszabadság jár az anyának és az apának is (élettársnak is jár, ha teljes
hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett pl.) Sőt, a pótszabadság akkor is ugyanígy jár
mindkét szülőnek, ha elváltak, de szülői felügyeleti joga mindkettőjüknek van.
Az apának apaszabadság jár, ha gyermeke születik. Ezt az öt nap apaszabadságot addig kell
kivennie, míg a gyerek születése után két hónap el nem telik.
A fiatal korra tekintettel is van pótszabadság. Fiatalnak a még nem nagykorú munkavállaló
számít, és évente 5 napot kap, míg be nem tölti a 18-at, de abban az évben is megkapja még
utoljára, mikor betölti a nagykorúsághoz megállapított életkort.
Ez az ellátási forma Attalában nem jellemző, általában átmeneti segélyben részesülnek a
kérelmezők, de nem a gyermekek jogán kapnak ellátást.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
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Ingyenes és kedvezményes étkeztetés
Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét,
amelyet az iskolafenntartó kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének
megszervezéséhez
Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
bölcsődés, óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a
fogyatékos gyermekek számára gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át
kedvezményként kell biztosítani
A 8-13 évfolyamokra járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
és tanuló után és a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi
térítési díj 50%-át kell biztosítani.
A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási
intézményben részesül étkezés-ben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó
által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további
gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A
mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű
egészséges táplálékhoz. Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett
intézményekben történő közétkeztetés. Az ingyenes étkezésben résztvevők száma évről évre
emelkedik, ami igazolja azt is ,hogy a hátrányos helyzetben nevelkedő gyerekek száma is
növekedést mutat.
Az attalai óvodában a 2017-es év adatait vizsgálva 23 gyermek létszámból 23 gyermek vette
igénybe a napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést. Az étkezési kedvezményben 14
fő részesült, melyből 5 fő nagycsaládos, 6 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesített, 1 fő tartósan beteg, 2 fő esetén pedig a havi jövedelem összege nem haladta meg
a nettó minimálbér 130 %-át. Étkezési kedvezményben 9 fő nem részesült. Megvizsgálva a
korábbi évek statisztikai adatait, hasonló eredményeket látunk, tehát az óvodás gyermekek
többsége kedvezményesen részesül az étkeztetésben.
Az iskolai oktatásban 2017 évben 17 gyermek vett részt, közülük mind a 17 fő a háromszori
étkezést igénybe vette. Étkezési kedvezményben 11 fő részesült, melyből 5 fő nagycsaládos,
5 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapján igényelte, 1 fő pedig tartósan beteg
ellátás keretében. Étkezési kedvezménybe 6 fő nem részesült.
Összességében megállapítható, hogy a településen a legjobban rászoruló családok gyermekei
hozzájutnak a támogatáshoz.
Ingyenes tankönyvellátás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik azok
köréről, akik térítés nélkül juthatnak tankönyvekhez. Ennek értelmében a térítésmentes
tankönyvellátás a 2017/2018-as tanévben kiterjed az általános iskola 1-5. évfolyamára, a
gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülőkre, valamint a nemzetiségi tankönyvek
beszerzésére. A nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez a Klebelsberg Központ által
fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi
tankönyvek beszerzésének szabályairól szóló 23/2016. (VI.8.) EMMI utasítás rendelkezései
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az irányadók. Továbbra is biztosított rászorultság alapján az ingyenes tankönyvellátás az
Nkt. ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon minden olyan tanuló részére,
aki:
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.
Attalán csak alsó tagozatos 1-4 évfolyamos általános iskola működik, így a jogszabály
erejénél fogva minden iskolás gyermek ingyenes tankönyvellátásban részesül.

Óvodáztatási támogatás
A település önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást
folyósít, vagy természetbeni támogatást nyújt.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Attalában minden gyermek magyar állampolgárságú, állampolgárság nélküli gyermekről
nincs tudomásunk.

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 helyi gyermekvédelmi ellátórendszer szolgáltatásokkal, támogatásokkal segíti, az arra
rászoruló családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások
nyújtásával, elérhetőségével. A helyi rendszer működtetésének fő feladata, célkitűzése, hogy
a veszélyeztetettség kialakulását megelőzze. A megelőző tevékenység a teljes szolgáltató
rend-szert átfogó: köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport
intézményhálózaton keresztül valósul meg. Az egyes ágazatok megfelelő színvonalú
együttműködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi alapellátások működnek,
mindenki számára biztosított az egyenlő hozzáférés, a gyermekvédelem minden
gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)

Év

Betöltött
védőnői
álláshelyek
száma

2012

1

2013

1

Egy
védőnőre
gyermekek száma

jutó

2014
2015
2016
2017
Attala Község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot Kapospula település
közigazgatási területével. A védőnői körzet székhelye Kapospula településen van,
telephelye az Attalai Orvosi Rendelő egyik helyiségében lett kialakítva.
A két településen felváltva látogatja a védőnő a hozzá tartozó kismamákat, csecsemőket.
Az óvodába, iskolában preventív szűrővizsgálatokat végez rendszeresen, a kötelező
előírásoknak megfelelően.
Ellátási területéhez tartozik még Attalához tartozó, Szentivánpuszta is. Attala
közigazgatási területén az ellátottak száma, 0-3 éves korosztályban 29 fő.
A védőnő heti rendszerességgel látogatja a kismamákat, szükség esetén több alkalommal is
részt vesz a gyermek körüli teendők megtanításában, gondoskodik a kicsik gyermekorvosi
felügyeletében, oltások leszervezésében. A kismamák, gyermekes anyukák bizalommal
fordulnak A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton
keresztül, részben intézményhálózaton keresztül. Az óvodában, általánosan zajló
szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt tanácsadás egészíti ki.( a gyerekek látás,hallás-,lúdtalp szűrését elvégzi )
Veszélyeztetett gyerekekre fokozottan ügyel, együtt dolgozik a gyerekjóléti szolgálattal,
családsegítő központtal.
A hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértésére a
szolgáltatások nyújtásakor, nincs nyilvántartott eset feljegyezve.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
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Attalában vegyes háziorvosi körzet van Kapospula település közigazgatási területével,
amely azt jelenti, hogy az ellátásba a gyermek és felnőtt gyógyítás is beletartozik.
Gyerek orvosi szakellátás helyben nincs, legközelebb a dombóvári gyerekorvosokhoz
hordják gyermekeiket a szülők, melyről pontos nyilvántartással nem rendelkezik az
önkormányzat.
Helyben a háziorvos elérhető, aki a gyermekek ellátását is maximálisan elvégzi. Heti 3 napot
rendel, 2- 2 órában, másik 2 nap Kapospulán rendel, délelőtt és délutáni váltásban. de
rendelési időben sürgős esetben ott is elérhető a szomszéd településen. A gyerek orvosi
ügyelet, este 7 órától reggel 7 óráig a dombóvári kórházban érhető el, ahol a sürgősségi
ellátás is biztosított.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A korai fejlesztésre szoruló gyerekeket, a Dombóvárról kijáró logopédus és gyógytestnevelő
helyben fejleszti. Vannak beszédzavarral küzdő kisgyermekek az intézményben, arányuk
csekély, fejlesztésükre utazó logopédust alkalmaz az intézmény. Megnyugtató viszont az a
tény , hogy a tanulási problémákat nagyon korán diagnosztizálja, és szinte azonnal
elkezdi ezeknek a gyerekeknek a fejlesztő felkészítését az intézmény.
Az óvoda nevelői, gyógy – és fejlesztő pedagógus is egyben, ezért az óvodáskorú gyerekek
speciális fejlesztését el tudják látni napi szinten. Évente 2 alkalommal a dombóvári nevelési
tanácsadóból kijáró gyógypedagógus felméri a gyerekek képességeit. Akiknél további
beavatkozásra van szükség, azokat a szekszárdi szakértői bizottság elé irányítják.
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján – a
korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés keretében kerül
megszervezésre.
d) gyermekjóléti alapellátás
Attalában a 0-3 éves korú gyerekek intézményben történő elhelyezésére nincs lehetőség,
mivel sem bölcsőde, sem családi napközi sem működik a faluban. A legközelebbi bölcsőde
Dombóváron működik, ahol a maximálisan felvehető létszám 50 fő, de a nagy igényre való
tekintettel dombóvári szülők gyermekeit veszik fel elsősorban. Az attalai kismamák, a
védőnő elmondása szerint, nem keresik a bölcsődei elhelyezés lehetőségét, a kismamák
igénybe veszik és kihasználják a lehetőséget, hogy a gyermek 3 éves koráig velük
maradjanak.
A gyerekjóléti alapellátást a „Segítő Kéz” kapospulai székhellyel működő szervezet
munkatársai látják el. Heti egy alkalommal keddi napon érkeznek a településre és látogatják
végig a problémás családokat, szorosan együttműködve az Önkormányzattal és annak
Intézményeivel. A gyermek érdekeit védő 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
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e) gyermekvédelem
Gyermekvédelem alapelvei
•A gyermek mindenek felett álló érdeke,
•A család önállóságának, illetve a családban nevelkedés elve,
•A legkisebb kényszer (önkéntesség) elve,
•Egyenlő bánásmód,
A szükségletekhez igaodó ellátás,
•A nevelőszülői ellátás elsődlegessége,
•A családi környezetbe való visszahelyezés előkészítés
A gyermekvédelem rendszer több alrendszerből tevődik össze, amely kettős funkcióval
rendelkezik. Egyrészt a gyermekjóléti alapellátásokon keresztül biztosít olyan ellátásokat,
amelyek a gyermek családjában nevelkedést segítik, megelőzik a veszélyeztetettség
kialakulást, illetve megszünteti azt. Másrészt a gyermekvédelmi szakellátásokon keresztül
próbálja biztosítani családjából kiemelt gyermek a családpótló, családi modellhez hasonló
ellátást.
A gyermekvédelmi rendszer fontos alapelve, hogy szétválasztja a szolgáltatási
tevékenységet a hatóságitól, és azt mondja hatósági beavatkozásra akkor kerülhet sor, ha az
alapellátások önkéntes igénybevétel nem vezetett eredményre
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 39. § 3)
bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem
állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző
rendszerben, b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése c) meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés
megszervezése, tevékenységük összehangolása, d) tájékoztatás az egészségügyi
intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való
hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. A gyermekjóléti szolgáltatás
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát
biztosíthat.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását, b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése,
különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb
gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes
közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi
ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.
Az együttműködés egyik formája az esetmegbeszélés, amely szükség szerint kerül
megtartásra melynek feladata figyelemmel kísérni a településen élő gyermekek szociális
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helyzetét, életkörülményeit, az életformákat, a közösségi viszonyokat, az ellátó
intézményeket. Felismerni és feltárni a gyermekeket általában veszélyeztető okokat, és
információkat nyújtani a megoldásokhoz.

A településen nem jellemző a gyermekek veszélyeztetettsége. Attalában a védelembe
vétel az elmúlt 2 évben, 1 főre terjedt ki, majd megs is szüntették a vételembe vételt,
utógondozásra nem került sor.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése
A tv. 39. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezése szerint a válsághelyzetben lévő várandós
anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és
gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése.
Családok átmeneti otthona
Megszakítás nélküli munkarend szerint működő, gyermekjóléti alapellátást biztosító,
bentlakásos gyermekintézmény.
Ebben az ellátási formában azonban az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen
helyezhető el gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne
biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. A családok átmeneti
otthonába befogadható a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, amennyiben olyan
családi, környezeti, társadalmi helyzetben van, amely veszélyezteti az anyát, és ez által a
gyermek egészséges megszületését, az újszülött biztonságos gondozását.
Az ezen a területen végzett szociális munka prevenciót kellene szolgálnia. Ezt a feladatot a
gyermekjóléti szolgálatok a védőnői szolgálattal együttműködve végzik.
A tevékenység minél hatékonyabb megvalósításához a következőket kell figyelembe venni:
- kapcsolatfelvételkor nem elég a spontán találkozásra építeni, „keresni kell a szociális
válsághelyzetben lévő várandós anyákat”,
- meghatározó a jelzőrendszer és az általános figyelemfelkeltő tájékoztatás szerepe,
- a tájékoztatások során a magzatvédelmet kell elsősorban kiemelni a felelősségérzet
felkeltése, és megerősítése révén.
Cél az anya folyamatos, és minden oldalról történő támogatásának a megszervezése,
fenntartása.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi és
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha
segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
Attalából az elmúlt időszakban családok átmeneti otthonába egy fő került, aki az átmeneti
nehézségeinek megoldását követően rövid időn belül elhagyta az intézményt.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Szabadidős programok szervezése
Ezen tevékenységi körhöz tartozik többek között
- az iskolai szünetek idejére tervezett különböző szakkörök, táborok, amelyek
megszervezésénél mindig cél a szabadidő hasznos eltöltése, szerepek, viselkedésmódok
elsajátítása.
- Ide tartozik még a folyamatosan működő, különböző játékos készségfejlesztő és önismereti,
illetve kézműves csoport szervezése is.
A 2012-ben megnyílt IKSZT minden programjába bekapcsolódhatnak a kicsik. A könyvtáron
át, a gyermek és ifjúsági rendezvényeken keresztül, minden korosztály számára tartalmas,
izgalmas szórakozási lehetőséget biztosít az intézmény, kötelező és vállalt feladatain
keresztül.
Lehetőség nyílik kulturális és közösségi rendezvények minőségi megszervezésére.
Önismereti tréningeken való részvételre, tehetségkutató, készségfejlesztő programokba való
bekapcsolódásra, könyvtári szolgáltatások és digitális tudás fejlesztésére.
Az IKSZT szervezésében kerül sor immár hagyományt teremtve a nyári napközis tábor,
ahol számos tartalmas programmal kötik le a gyermekek figyelmét két héten keresztül.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetés kiemelten fontos feladat, hiszen a jövő nemzedék tápanyaggal történő
ellátásáról van szó. Miként a közétkeztetés úgy a gyermekétkeztetés terén is szükségesek a
minél inkább "teljesebb" ételek elkészítése, hogy szívesebben fogyasszuk el őket, így a
jóllakottság és a jó közérzet is elérhető. A megfelelő gyermekétkeztetés az egészséges
táplálkozást egy egész életre alapozhatja meg.
Attala község oktatási intézményeinek étkeztetési ellátásában egy vállalkozó vesz részt, aki
megfelelő mennyiségű étellel látja el az intézményeket. Az ételek minőségén még lehetne
javítani, de a költségekbe nem igazán fér bele a magasabb minőségű étel. A szülőknek így is
nagy terhet ró az étkeztetési kiadás. Az önkormányzat költségvetésében is elég nagyarányú
azingyenes
étkeztetési hozzájárulásban részesülők utáni kiadás.

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a
hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.”
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a fent leírt rászorulók részére a
nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan
szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles
megszervezni, és biztosítani, amennyiben azt a szülő, vagy törvényes képviselő kéri.
Ennek megfelelően az önkormányzatoknak a bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos
korától a házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a rászoruló
gyermekről gondoskodnia.
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Attala településen 3 olyan család él, akik jogosultak a szünidei étkezés igénybevételére,
azonban a szülők írában nyilatkoztak arról, hogy nem kívánják igénybevenni az ingyenes
étkezés lehetőségét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik azok
köréről, akik térítés nélkül juthatnak tankönyvekhez. Ennek értelmében a térítésmentes
tankönyvellátás a 2017/2018-as tanévben kiterjed az általános iskola 1-5. évfolyamára, a
gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülőkre, valamint a nemzetiségi tankönyvek
beszerzésére. A nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez a Klebelsberg Központ által
fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi
tankönyvek beszerzésének szabályairól szóló 23/2016. (VI.8.) EMMI utasítás rendelkezései
az irányadók. Továbbra is biztosított rászorultság alapján az ingyenes tankönyvellátás az
Nkt. ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon minden olyan tanuló részére,
aki:
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.
Attalán csak alsótagozatos 1-4 évfolyamos általános iskola működik, így a jogszabály
erejénél fogva minden iskolás gyermek ingyenes tankönyvellátásban részesül.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Ilyen irányú jelzés nem érkezett a falu lakosságától.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
Attala község önkormányzata minden évben a gyereknapi rendezvényen megadja azokat a
lehetőségeket a kicsiknek, amelyeket a szülők nem tudnának vállalni. Ugráló várat,
trambulint, ringlist, gokartot és egyéb szórakoztató elemeket bocsájt a gyerekek
rendelkezésére, és a nap folyamán a rendezvényen részt vevő minden gyermek részére
palacsintát és pizzát biztosít.
Az IKSZT minden gyermek számára elérhető szabadidős és szórakozási, közösségi
rendezvényeket biztosít.(internet, könyvtár, társas játék, pingpong, csocsó stb.)
Az önkormányzat minden évben Mikuláscsomaggal és télapóünneppel várja a gyerekeket,
melynek során csomagot oszt ki a a Télapó. 2017 decemberében 56.100 Ft összegben, 85
gyerek részesült ajándékban.
Attala Községért Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázattal jutalmazza a jó tanuló
gyerekeket, kisiskolás kortól a középiskola befejezéséig. A tavalyi évben 10 gyermek kapott
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pénzbeli jutalmat az alapítványtól, a tanulmányi sikerek elismeréseként. Szintén a
Közalapítványnak köszönhetően a gyermekek karácsony előtt a Grimask Szinház előadását
tekinthetik meg, mely minden évben sok gyereket csábít az előadásra. Attala Község
Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 2017. évben 4 fő
felsőoktatásban részt vevő tanuló pályázott sikeresen az ösztöndíjra, ők havi 5.000 Ft
támogatásban részesülnek az önkormányzattól.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
4.4.1 Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

2

Óvodai férőhelyek száma

30

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

1
7.00 – 17.00

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma

augusztus
hó
harmadik
negyedik
hete
F
Hiányzó létszám
ő
2
2

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma

0
2

Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet

0
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoportok
feladatellátási
száma
száma
gyógypedagógiai
száma helyek száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
neveléssel
száma
neveléssel együtt
neveléssel együtt)
(TS 2801)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2701)
(TS 2601)

2012

30

1

35

1

30

0

2013

29

1

30

1

29

0

2014

27

1

30

1

27

0

2015

24

1

30

1

24

0

2016

21

1

30

1

21

0

2017

23

1

30

1

27

0

Az attalai óvoda maximális kihasználtsággal működik, a férőhelyek száma 30 főre
vonatkozik.
Az óvoda pedagógus létszáma 2 fő, mellettük 2 fő 8 órás és 1 fő 4 órás dajka dolgozik. Az
óvoda nyitva tartása rugalmasan illeszkedik a szülők munkarendjéhez. Reggel 7 órától este
17 óráig tart nyitva az óvoda. A nyitva tartásra vonatkozóan minden év elején, kérdőíves
felméréssel kérdezik meg a szülőket, milyen igényeik vannak erre vonatkozóan. Minden
különleges igényt próbálnak kielégíteni az óvónők, hogy a szülőknek ne okozzon problémát
a gyermek elhelyezése. A gyermekek napi ötszöri étkeztetése biztosított, gyümölcsöt,
tejterméket naponta fogyasztanak. Az óvoda felszereltsége kiváló a fejlesztő játékoktól a
készségfejlesztésig minden rendelkezésre áll. 2017 évben elnyert pályázattal az óvoda
épülete felújításra került, új csoportszoba lett kialakítva, melynek következtében további 20
gyerek befogadására vált alkalmassá az intézmény.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

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

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

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

21

0

21

20

95,2%

2012/2013

17

0

17

17

100,0%

2013/2014

14

0

14

14

100,0%

2014/2015

14

0

14

14

100,0%

2015/2016

19

0

19

19

100,0%

2016/2017

17

0

17

17

100,0%

Az attalai Általános iskola 5-8 évfolyammal nem rendelkezik. A felsősök oktatására a
dombóvári APOK,a József Attila ÁMK ,a Szent Orsolya Iskola és nagyberki Általános
iskolában van lehetőség. A településről kevesen választják a nagyberki intézményt, inkább
Dombóvárra íratják be gyermekeiket, ezért erre vonatkozóan nincsenek adatok.

59

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai Az általános
osztályok száma a iskolai osztályok Általános iskolai feladatgyógypedagógiai
száma (a
ellátási helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással
oktatással együtt)
oktatásban)
együtt)
(TS 2001)
(TS 2101)
(TS 2201)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

1

1

1

2012/2013

1

1

1

2013/2014

1

1

1

2014/2015

1

1

1

2015/2016

1

1

1

2016/2017

1

1

1

Sajnos a kis gyermeklétszám miatt az általános iskolában az 1-4 évfolyamban is csak egy
osztály működik, mely miatt sok szülő inkább a szomszédos városba, Dombóvárra iratja
iskolába a gyermekét.
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
„A halmozottan hátrányos helyzet fogalma kimondottan a közoktatási törvény által
alkotott fogalom, amely megnevezi azt az oktatással (és csakis az oktatással) kapcsolatos
okot, amely a gyermek szociális rászorultságához vezet. Nevezetesen azt, hogy a szülők
alacsony iskolai végzettsége az oka közvetetten, hogy a család szociálisan rászorult a
támogatásra: alacsony iskolázottságuk okán nincs rájuk szükség a munkaerőpiacon, nincs,
vagy alacsony a jövedelmük, ezért újratermelik a munkanélküliséget generációkon
keresztül.”
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a hátrányos helyzet
meghatározása már nem szerepel , emiatt került be a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe (a továbbiakban: Gyvt.) 2013. szeptember 1-jei
hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és
ennek megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági
intézkedések egyike. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek
növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának
elősegítése érdekében.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, ami a jelenlegi hátrányos
helyzet meghatározója, a gyermekes család anyagi helyzetét mutatja és önmagában nem
feltétlenül jelenti azt, hogy a gyermek egyidejűleg valóban hátrányos helyzetű is, vagyis az
életminőségét, iskolai sikerességet általában kedvezőtlenül befolyásoló egyéb hátrányok
(zsúfolt lakás, szülők alacsony iskolai végzettsége, munkanélkülisége stb.) is fennállnak.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek tekintetében, a szülő által
önkéntesen benyújtott nyilatkozat alapján történik.
Településünkön HHH gyerekek száma a 2012-es évben: 11 fő (óvodában 3 fő; iskolában 8
fő); HH gyerekek száma 32 fő (óvodában 17 fő; iskolában 15 fő)
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását a köznevelési intézményeink
vállalják.
Az utóbbi években folyamatos emelkedést mutat a sajátos nevelési igényű, azaz az sni-s
gyermekek száma. Míg 2012-ben mintegy 81 ezer ilyen gyermek volt, a 2015-ös statisztika
szerint számuk elérte a 86 ezret, az idei tanévet pedig ennél is több sni-s kezdte meg. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, vagy pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. Idetartozik például a diszlexia, a diszgráfia
és a kóros aktivitászavar.
Az óvoda, és iskola pedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Az
óvoda infrastruktúrája magas szintű ellátást biztosít, és ennek előnyeit a HH/HHH
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gyermekek is élvezik. Logopédiai foglalkoztató, tornaterem van az óvodában. Az óvodában
és az iskolában is alkalmaznak fejlesztő pedagógust. A segítő szakmák jelenléte a
gyermekvédelmi munka eredményességét erősíti az intézményekben. A közoktatási
intézményeinkben vannak sajátos nevelési igényű gyerekek. Egyéni fejlesztésüket
gyógypedagógus segíti.
Jelenleg sem az attalai óvodában, sem az iskolában nem került felvételre SNI gyermek.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Az iskola jelen pillanatban a létszámnak megfelelő számú személyzettel dolgozik. Az
iskolaorvosi feladatokat a háziorvos látja el. Iskolapszichológus a Dombóvári
intézménytársulás keretében érhető el.. SNI gyerekek fejlesztését a Dombóvári József Attila
ÁMK látja el.
Az attalai óvoda személyi feltételei kielégítőek, annak ellenére, hogy az óvoda létszáma 30
fő. A logopédiai és gyógy testnevelés megoldott. A segítő munka aktív részesei a fejlesztő
pedagógusok, és a logopédusok. Prevenciós céllal, és a feltárt esetek enyhítésére működnek
a köznevelési és gyermekjóléti intézményekben a segítő szakemberek:
Védőnő, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi felelős.
Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága,
hogy minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben
részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok együttműködnek és egymást segítik.
Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi
jogon járnak a gyermekek részére.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Sem az attalai óvodában sem az iskolában nem történt hátrányos megkülönböztetés és
jogellenes elkülönítés.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Az intézmények közötti oktatás eredményességet, a kompetencia felmérés eredményével
lehetne megvizsgálni.
A kompetenciamérés eredményét, adatok hiányában nem tudjuk elemezni.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Tanulmányi versenyeken való részvételt az iskola támogatja.
Az iskolások minden évben részt vesznek a dombóvári körzetben meghirdetésre kerülő
szavalóversenyeken és tanulmányi versenyeken, ahol az elmúlt években sikerült szép
eredményeket elérni.
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A „Tanulni jó” programban speciális technikák és fortélyokat sajátíthattak el, a hatékony
tanulás elérésére érdekében. A tanulási idő maximális kihasználására, és ezzel egyidejűleg, a
tananyag gyorsabb elsajátítására koncentrálva. A tanfolyam központi része egy hatékony
jegyzetelési mód elsajátítása. Ezzel a módszerrel megszűnik az ún.”magolás”.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

a család működését zavaró okok (válás,
anyagi problémák) a veszélyeztetettséget
emelik
tehetséges gyermekek kirekednek a
művészet, sport területéről

hátrányos helyzet megszüntetése, a
gyermekekkel és azok szüleivel szakember
foglalkozása
tehetséggondozó alapítványokkal
partnerségi kapcsolat felvétele és kialakítása,
szabadidős programok szervezése a
gyermekek tehetségének fejlesztése
érdekében

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk
a nők – különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor
arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők
maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Bármily nehéz is
a nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni (hiszen ezeket még a
nagy adatgyűjtő szervek – munkaügyi központok, KSH, APEH vagy OEP – sem kérik kellő
részletességgel), mégis meg kell próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni.
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben
gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább
lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek
közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán
azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja,
hanem
azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a
férfiak és nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen
felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű.
A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban
is érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre.
Magyarország ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére,
amely irányelvek kiemelt fontosságot tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt
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vagy rejtett diszkriminációja felszámolásának, és meghatározzák a nemek közötti
egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg elismert terminológiáját is.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton is
szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének
előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően,
„horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és
szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén.
Mindkét útra szükség van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a nemek
közötti egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel
vagyunk erre: az egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos
emberek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a
helyi- és a nagypolitikában és a kultúrában is. Figyelünk rá, tekintettel vagyunk a férfiak és
nők eltérő helyzetére és szükségletére, és észrevesszük speciális, éppen nemük miatt rájuk
jellemző problémáikat.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
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Mint már korábban Attala lakosságának vizsgálatakor látható, hogy a 18-59 korosztály
kivételével a nők magasabb arányban vannak, mint a férfiak. A nemek közötti különbség 2-3
%. Ha a korosztályos megosztást nézzük, nagyobb deficitek mutatkoznak a nemek között.
Legmagasabb az arány a 15-17 éves korosztálynál valamint a 60-64 éves korosztálynál.
A településen található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a
szolgáltatási szektor. A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb
demográfiai adatai nem állnak teljes körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség,
családi állapot, demográfiai adatok).
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik
adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében.
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A
település nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak
szükségleteit illetőleg.

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma
Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Férfiak
(TS 0803)
312
307
300
297
295
n.a

Nők
(TS 0804)
282
277
274
277
272
n.a

Foglalkoztatottak
Férfiak

Nők

284
275
268
277
279
n.a

247
242
244
253
254
n.a

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
28
32
32
20
16
15

Nők
(TS 0802)
35
35
29
24
18
13
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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. Pontosabb képet kapnánk a kérdésről, ha a
rendelkezésre álló adatok között lenne, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan nevelnek
gyermeket, hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve hányan
egyedülállók. Az adatokból azonban az a következtetés levonható, hogy a településen a nők
foglalkoztatási aránya kisebb, mint a férfiaké és a rendelkezésre álló adatok szerint a munkanélküliség
a nők körében a magasabb.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A Dombóvári Munkaügyi Központ szervezésében az elmúlt évben 5 fő vett részt, egy részük
a dadaképzőt végezte el, egy részük pedig boltvezetői képzésen vett részt. Hiába
rendelkeznek azonban a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevéllel, egyiküknek sem
sikerült a képzésnek megfelelő helyszínen elhelyezkedni, továbbra is közmunkásként
dolgoznak.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőség
Az önkormányzatnak nincs adata a településen élő nők iskolai végzettségre vonatkozóan.
Az alacsony iskolai végzettség, a szakmai ismeretek hiánya, jelentősen megnehezíti a
munkanélküli nők elhelyezkedési esélyeit, legtöbb esetben közfoglalkoztatásban tudnak
részt venni. Problémát okoz, hogy a mezőgazdasági idénymunkát végzőkre is kevesebb
igény mutatkozik. Ezen nők nagy része „háztartásbeliként” él, alkalmi takarításból, a háztáji
termékek értékesítéséből próbál jövedelemre szert tenni.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Az anyaság és a terhesség, leggyakrabban együtt jelennek meg diszkriminációs alapként. A
foglalkoztatás esetében ezek a védett tulajdonságok egyaránt okot szolgáltatnak a
kedvezőtlenebb bánásmódra a jogviszony létesítésénél és fennállása alatt is. Kevesen tudják,
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és még kevesebben fogadják el, hogy a terhességgel és az anyasággal összefüggésben
történő munkaviszony megszüntetés, még a próbaidő alatt is lehet diszkriminatív.
A nők gazdasági szerepére azért is tekintettel kell lenni, mert az egyszülős családok jelentős
részében a nők a családfenntartók. Abban az esetben, ha a nők álláskeresők, a család
helyzete is megrendülhet, a család segítségre szorul.
Attala község önkormányzata különös gondot fordít a hátrányos megkülönböztetés és
diszkrimináció mentességre, ezért nem érkezett olyan jelzés, amelyben jogellenes
magatartást tanúsított volna az önkormányzat, mint munkáltató.

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.)
Az óvoda nyitva tartása rugalmasan alkalmazkodik a szülők munkájához. Minden év elején
kérdőíves felmérés keretében tájékozódnak a szülők igényeiről, és ehhez igazítják az óvoda
nyitva tartását. A nyári szünidőben augusztus hónap második felében 2 hétre zár be az
óvoda, amikor a kötelező ÁNTSZ-i feladatokat elvégzik (nagytakarítás, festés, karbantartás),
egyébként tanítási szünetekben és a nyári szünetben is nyitva áll az óvoda kapuja azon
gyermekek részére, akiknek a felügyeletéről a szülők nem tudnak gondoskodni.
Attalában bölcsőde és családi napközi nem működik. A védőnő elmondása szerint, a
kismamák nem keresik a 3 év alatti gyerekek elhelyezési lehetőségeit. Családi napközivel a
környező települések sem rendelkeznek, Dombóváron érhető el a bölcsőde, de csak a
dombóvári lakosokat veszik fel, tekintettel arra, hogy olyan nagy igény jelentkezik a szülők
részéről, hogy még a dombóvári állandó lakóhellyel rendelkező szülők gyemekeit sem
minden esetben tudják fogadni. Egyéb alternatív megoldás sincs a faluban. Az a tapasztalat
Attalán, hogy az anyák a bölcsödét nem veszik igénybe, otthon maradnak a gyermekükkel
annak óvodás koráig, vagy ha szükséges, akkor a nagyszülőkre hagyják. A köznevelési
törvény módosítása lehetőséget ad arra, hogy 2,5 éves gyermeket már az óvodába fel lehet
venni, több szülő élt a lehetőséggel, és a 2018/2019-es tanévben már a 3 évet be nem töltött
gyermekek is beiratta. Jelenleg 2 olyan gyermek került beiratásra, akik két és fél éves koruk
betöltését követően az óvodába fognak járni.
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a
nők alternatív foglalkoztatását segítő,
a családi kötelezettségeknek való megfelelést
segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, célzott
programok megtervezését és kivitelezését is ez a horizontális szemlélet alapozhatja meg.
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő, aki koordinálja a terhesség
idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a
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várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a
csecsemő fogadása.

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

29

29

2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1

28
31
29
30
31

28
31
29
30
31

Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket
nem utasítottak el a helyi óvodából. Mivel a szomszédos településeken már óvoda sem
működik, néhány gyermeket onnan is az attalai óvodába iratnak a szülők, a minőségi óvodai
ellátás miatt. Reggel 7 órától délután 17 óráig tart nyitva az óvoda, a nyári 6 hetes időszak
kivételévek folyamatosan működik az intézmény. A tavalyi évben elnyert pályázatnak
köszönhetően az óvoda épülete egy új tanulószobával bővült, és az eddigi 30 férőhely
helyett 2019-től 50 fő óvodáskorú gyermek fogadására lesz lehetőség. Az új gyermekeket
nem csak az óvónénik, hanem sok új kültéri és beltéri játék is fogadja.
Az általános iskolában reggel 7-től várja a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő
szülők délután 16 óráig biztonságban tudhatják gyerekeikét.
Az iskola alsó négy osztálya összevontan tanul a településen. Sajnos a településen csak 17
iskolás korú gyermek tanul, akik a szintén pályázati pénzből felújított iskola épületében
tanulhatnak.
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A felsőtagozatos intézmények Dombóváron, Nagyberkiben vehetőek igénybe a családok
nagy része a Dombóvári APOK intézményébe íratja gyermekét, a jobb közlekedési
lehetősége, illetve a város által biztosított nagyobb lehetőségek miatt.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között
egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább
nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra
sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen
megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. Mind a nyugati,
mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan
kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább
súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő
nők száma ennél jóval magasabb. Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak
áldozataival foglalkozó ellátás a faluban nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal
lányok védelme érdekében külön erőfeszítéseket kell tenni.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben
jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben
kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, de
vannak olyan helyzetek is, amikor az anyaotthon/családotthon és a lakóhely távolsága
komoly problémát jelent (munkahely, gyermekellátó intézmények). Jellemzően ezen
intézményeknél (a férőhelyek hiánya miatt főleg a téli időszakban) várólistás rendszer
működik, ezért a férőhelyek száma mellett a jelenleg várólistán lévők számának
szerepeltetésével pontosabb képet kapunk a krízishelyzetbe került nők létszámáról.
A családok önként kérhetik felvételüket az intézményvezetőnél személyesen, telefonon vagy
levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, rossz
lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás,
titkolt terhesség, egyéb. Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12
hónapig tartózkodhatnak. A gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak
(étkezés, iskoláztatás költsége, ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség), a
felnőttek szükség szerinti ellátásban részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi
segítséget kapnak annak érdekében, hogy az intézményen kívüli életüket minél előbb
megkezdhessék.
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Attala településhez a legközelebb a Dombóváron található krízisközpont található, de nincs
arról tudomásunk, hogy az elmúlt időszakban igénybe vették volna az ellátást.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Még mindig jellemző a nőket a háztartásba száműző szerepfelfogás. A statisztikai adatok is
azt igazolják, hogy a nők munkájukért kisebb bért kapnak. A nők karrierépítésének
erősödésére utal, hogy a gyermekszülés ideje kitolódott.
A nők politikai képviselete nagyon alul reprezentált, helyi szinten is a 2015-ös választás után
1 női képviselője van a falunak. Az önkormányzat, oktatás, egészségügy, kultúra területén
98%-ban női alkalmazottakat foglalkoztat a hivatal. Női vállalkozók a faluban alacsonyabb
arányban találhatóak, mint a férfiak. (kereskedelem, fodrászat, vendéglátás)
Megállapítható, hogy községünkben nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére
alakult volna.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Attalában nem jellemzőek, ezért az
önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. Önkormányzatunk, mint
munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség aránya magasabb a nők
körében
gyermekét egyedül nevelő vagy
többgyermekes család esetében a szegénység
kockázata magasabb

versenyképes képzés biztosításával lehet
összehangolni
szociális és gyermekjóléti szolgálat
kiszélesítése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsődlegesen
gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám fokozatosan teret nyert az a
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felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában nem
képes a már meglevő egyéb társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont
negatívan befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az
emberi jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok
fokozatosan középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az
Európai Unió a tagországok számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a
szakpolitikai stratégiák fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb
személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi
cselekvés kedvezményezettjei.
Egyre több olyan háztartás van, amelyben idős személyek (is), de főleg amelyekben csak
idős emberek élnek. Minél idősebb személyről van szó, annál nagyobb az esélye annak,
hogy az illető egyszemélyes háztartást tartson fenn. A statisztikai adatok alapján az utóbbi
években erősödni látszik az a tendencia, hogy az idős emberek ameddig csak el tudják látni
magukat, még a megözvegyülés után sem költöznek össze gyermekeikkel, unokáikkal,
hanem megpróbálnak önállóan élni. Ennek ellenére a családi kapcsolatoknak nagy
jelentősége van az idős emberek életében. A feleslegesség tudata, a bizonytalanságérzet
akkor is fizikai-lelki hanyatlást idézhet elő, ha az idős emberek viszonylag kiegyensúlyozott
anyagi kondíciók között élnek.
Ezért az idősek életmódját javító társadalmi programok, civil szervezetek tevékenységét az
élet e területére, az intenzív családi kapcsolatokból kirekesztődő idős emberek aktivitásának
erősítésére célszerű kiterjeszteni.
Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat Magyarországon is jellemző.

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2012
104
156
260
2013
102
151
253
2014
99
144
243
2015
96
139
235
2016
96
142
238
2017
n.a
n.a
#ÉRTÉK!
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Az adatokból egyértelműen látjuk, hogy az idős nők aránya sokkal magasabb, mint a
férfiaké. Arra vonatkozóan nincsenek statisztikai adatok, hogy a nyugdíjban, ellátásban
részesülő nők közül hányan élnek egyedül. Míg az adatok azt mutatják, hogy a férfiak
száma szinte állandó az évek során, addig a nők száma fokozatosan csökken. Fontos feladata
az önkormányzatnak, hogy szórólapokkal, tájékoztatókkal felhívja az idősek figyelmét a
rájuk leselkedő veszélyekre, pl. trükkös tolvajok, hogy idegent a lakásukba ne engedjenek
be.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel a nagyobb teherbíró képességgel
rendelkezők szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Háztáji gazdaságból
kiskert megműveléséből egészítik ki jövedelmüket, többen őstermelői tevékenységet is
folytatnak. .A nyugdíjasok foglalkoztatására a helyi munkaerő-piacon nincs lehetőség,
kivéve ha speciális tudással rendelkezik az a személy.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei
a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A Képviselő-testület kiemelten kezeli az időseket, és intézményein keresztül biztosítja az
aktív bekapcsolódásukat a közéletbe. Minden évben megrendezésre kerül az idősek napja,
ahol minden alkalommal neves előadó szórakoztatja a közönséget, utána az idősek
táncolhatnak, szórakozhatnak, beszélgethetnek. Szociális ellátás keretében az idősek
ápolásáról, gondozásáról a házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik a gondozónő. A
településen az Attalai Pávakör tagjai adnak színvonalas előadást a falunapon, felléptek az
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óvoda átadásakor, és a szomszédos település rendezvényein is öregbítik a település
hírnevét. A Pávakör tagjai szintén zömében nyugdíjasokból tevődik össze.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek
száma
Fő
63
67
61
44
35
29

55 év feletti regisztrált
Tartós
munkanélküliek száma munkanélküliek
(TS 1010 és TS 1011)
száma
Fő
8
11
16
17
12
8

%
12%
17%
26%
39%
35%
28%

Fő
50
78
84
71
54
51

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak
létezésére. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban
kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg
illetékes munkaügyi központtól arról kérünk adatokat, hogy hány fő regisztrált
munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve a tartós
munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok alapján az arányok
az idősebb korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a
foglalkoztatás terén fellépő hátrányos megkülönböztetés. Gyakran tapasztalható, hogy
állásinterjúkon inkább a fiatalabb munkaerőt foglalkoztatják még akkor is, ha az idősebb
személy nagyobb tapasztalattal rendelkezik, szorgalmasabban dolgozik, illetve rendelkezik
az adott állás betöltéséhez szükséges diplomával, szaktudással.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és
érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak.
Az idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási
képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

65 év feletti lakosság száma Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
(TS 0328)
Fő
156
151
144
139
142
n.a

Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#ÉRTÉK!

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt
személyek részére: A) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek. Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is.
Az adatokból látszik, hogy Attalában sok az idős, az önkormányzatnak külön gondot kell
fordítani az idősek ellátására. Sajnos 15 évvel ezelőtt bezárt a helyi idősek napközi otthona,
kihasználatlanság miatt. Az idősek ellátását a Kaposmenti „Segítő Kéz” Alapszolgáltató
Intézmény által, helyben foglalkoztatott gondozó végzi. A táblázat adataiból is kitűnik, hogy
viszonylag magas a 65 év feletti lakosok száma, és a településen nappali ellátást biztosító
intézmény nincs, ezért nagyon fontos, hogy a gondozók ellássák azokat a feladatokat,
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amelyet az időskorúak, elsősorban az önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem
képes személyek igényelnek.
Jellemző az ellátandó szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, az egyes ellátások
személyre szabottak és egyéni szükséglet felmérésen alapulnak. A személyre szabott
szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés
biztosítja.
Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé
válás érzése.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

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

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2
2
1
2
2
2

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a
jegyző időskorúak járadékában részesíti azt
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
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b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 95%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
Attalában időskorúak járadékában éves átlagban 1,83 fő részesül.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek kulturális és közművelődési igénye a nyugdíjasklub szervezésében megvalósuló
kirándulások kapcsán valósul meg. Több alkalommal szerveztek színházlátogatást,
múzeumba eljutottak, népdalfesztiválok aktív résztvevői és hallgatóságai is. Aktív
kapcsolatot ápolnak több település nyugdíjas klubjaival így a közösségi életük minőséginek
mondható. A nyugdíjasok az idén a testvérfalu Szatmárcseke szilvalekvárfőző versenyén is
részt vettek, ahol egésznapos, szorgos munkájuk eredményeként több üveg lekvárt
megfőztek.
A könyvtárba beiratkozott nyugdíjasok száma 15 fő, amely a beiratkozott olvasók 13 %-át
teszi ki.
Az idősebb korosztály rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmisén.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságával kapcsolatban információ nem áll rendelkezésre, az
idősek többsége nem rendelkezik otthonában számítógéppel. Ahol egy ingatlanban több
generáció lakik, lehetősége nyílik az idősebb generációnak arra, hogy a fiatalok, amennyiben
az idős személy igényl és nyitott rá, megtanítsák őket a számítógép használatára, de erről
információval nem rendelkezünk. Számítógép ismereteket tanító tanfolyam a közeljövőben
nem fog indulni.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
A településünk lakosságát igen nagy számban képviselik az időskorúak. Csak a 65 éven
felüliek száma 2016-ban 142 fő. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes
háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők
alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet,
nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben
tanúsított társadalmi magatartástól.
Nehezíti a helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok
miatt több, mint nyolc órát dolgoznak, és így kevés idő marad az idősek gondozására, a
velük való törődésre.
A községben nem rendelkezünk arra vonatkozó adatgyűjtéssel, hogy az időseknek milyen
sajátos igényt kielégítő programra lenne szüksége, ezért annak megszervezésére sem került
sor. Tapasztalat azt mutatja, hogy a hagyományosan megrendezésre kerülő falunapot,
karácsonyi műsort, idősek napját, az adventet az idősebb korosztály is szívesen látogatja.6.5
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

sok az egyedül élő idős ember, főleg
özvegyasszony
korlátozott az idősgondozás lehetősége

közösségi rendezvények szervezése,
szociális háló kiszélesítése
nappali ellátást biztosító napközi otthon
létrehozása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Jelenleg a fogyatékossággal élő személyek eltérő helyzetének megoldását célzó európai
szintű és nemzeti intézkedések keretét a 2010-2020-ra szóló Európai fogyatékosságügyi
stratégia teremti meg.
1998-ig Magyarországon nem létezett a fogyatékos emberek jogait összefoglaló törvény.
1998-ban került kihirdetésre a Magyarországon mérföldkőnek számító esélyegyenlőségi
törvény (1998. évi XXVI. törvény), amellyel a cél a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének
a biztosítása volt. E törvény nem a munkaképesség vagy a társadalmi tevékenységben való
korlátozottságot nevezi fogyatékosságnak, hanem a társadalmi integrációt nehezítő
körülményeket ismeri el. A
fogyatékossággal élő személyek jogait azonban nem mindig lehet érvényesíteni, mert
sokszor a sérült emberek számára felajánlott szolgáltatások éppen számukra nem
elérhetőek, költségesek és
korlátozottak. Ezt a jogérvényesítést befolyásolja még a kultúra, a társadalmi attitűdök, a
szocializáció, a toleranciakérdése. Az európai jogharmonizáció folyamataként megalkotásra
került a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról,
ami nem csak a fogyatékos személyek védelméről szól, hanem valamennyi védett egyén és
csoport számára biztosítja ez által az egyenlő bánásmódot. „A fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról” szóló 1998. évi XXVI. törvény II. fejezete, illetve a
törvény módosított változata a 2013. LXII. törvény sorolja fel a fogyatékos személyeket
megillető jogokat.
2013 évi LXII törvény határozza meg, hogy fogyatékos az a személy, aki tartósan vagy
véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással
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– illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és
egyébjelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi
részvételt korlátozza vagy gátolja;”
A társadalomba való be-, illetve visszailleszkedés érdekében segítségre szorulnak a
társadalom mindazon tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, fogyatékosság,
munkaképesség megváltozása, munkanélküliség, családi körülmények vagy a család
hiánya, szenvedélybetegségek stb.) társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdenek.

a fogyatékkal élők foglalkoztatásának
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

lehetőségei,

foglalkoztatottsága

(pl.

védett

Sajnos az önkormányzatnak nincs lehetősége a fogyatékkal élők foglalkoztatására, de
igényként sem merült fel a lakosság köréből.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A településen nem működik olyan intézmény ahol a fogyatékkal élők napi ellátása
biztosított lenne. Az önkormányzat lehetőségeihez képest támogatja a fogyatékkal élők
mindennapi ellátásának problémáit. a Kapos-menti „Segítő Kéz” Alapszolgáltató Intézmény
állományában dolgozó helyi szociális ápolót alkalmaz, akinek Attalán 9 ellátottja van.
Az ellátásába tartozóak, mind idősek, akik önállóan már nem képesek teljes körűen ellátni
magukat. Tisztálkodásban, házimunkában, gyógyszerelésben segíti az idős embereket.
A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony
összegű nyugdíj, járadék. Ezek számukra igen szűkös megélhetést biztosítanak.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A fogyatékkal élők jogosultak a fogyatékossági támogatásra, amely az esélyegyemnlőséget
elősegítő,
havi
rendszerességgel
járó
pénzbeli
juttatás.
A támogatás célja, – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
Fogyatékossági támogatásra jogosult az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy,
személy, aki látási- , hallási-, értelmi-, mozgásszervi fogyatékosságát, személyiség egészét
érintő fejlődésének átható zavarát, kromoszóma rendellenességét, illetve halmozott
fogyatékosságát megállapították, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá
önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
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A fogyatékossági támogatás összegét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint,
azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági
támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani. 2018. 01.01-től az emelés
mértéke 0,8 %-os.
Jelenleg az összege: 21.785 Ft
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú
hozzátartozó ellátása.
Alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására
képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, ill.
- 18 év alatti tartósan beteg. Összege: 32.600 Ft
Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha súlyosan fogyatékos, fokozott
ápolást
igányló hozzátartozót ápol, és a fokozott ápolási igényt a járási hivatal felkérésére a
szakértő
igazolja. Összege: 48.900 Ft
Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki
- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt( akinek egészségi állapota 1-30% között van és
önellátásra nem vagy csak segítséggel képes) hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi,
vagy
- olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi
pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra
tekintettel folyósítják. Összege: 58.680 Ft
Ápolási díjban részesített személyekről a településen nincs pontos adat.
Parkolási igazolvány, súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye,
köztemetés, közgyógyellátás, mint igénybe vehető kedvezmény
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Megváltozott munkaképességű személyek Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma szociális ellátásaiban részesülők száma - Összesen
Férfiak (TS 6201)
Nők (TS 6301)
25
24
25
24
21
22

40
39
37
35
36
35

Munkába helyezéshez, munkahelymegtartáshoz nyújtható bértámogatás
megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt az álláskeresőt**:

65
63
62
59
57
57

szerint

50%-ot elérő károsodása/fogyatékossága nem állapítható meg, de az OOSZI szakvéleménye
szerint jelenleg munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben
vagy foglalkozás keretében, személyre szóló rehabilitációval továbbfoglalkoztatható
Megváltozott munkaképességű személyek száma az elmúlt évekhez képest jelentősen nem
változott. míg 2012-ben 65 személy volt, 2016 évben is 57személy részesült ellátásban. Fontos
azonban megjegyezni, hogy s megváltozott munkaképességű személyek között minden
évben magasabb a nők száma, mint a férfiaké.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
2009-ben a Polgármesteri Hivatal teljes körű akadálymentesítése megtörtént, ahol a vakok
és gyengén látók vakvezető sávon közlekedhetnek az épületen belül. Mozgáskorlátozott
mellékhelyiség, pelenkázó is kialakításra került, a bejárat rámpával felszerelt. Az épület
akadálymentesítés túl egy akadálymentes honlapot is üzemeltet az önkormányzat, mely a
gyengén látóknak ad segítséget a hivatalos ügyek intézésében, igénylőlapok letöltésében és
az információhoz való hozzájutásban. Informatikus munkatárs hiányában a honlap sajnos
nem naprakész, ezért az információk is csúszásban vannak, hiányosak.
2012-ben megnyílt IKSZT épülete is akadálymentesített és mindenki számára hozzáférhető,
megközelíthető. A kismamáknak pelenkázó, a mozgás korlátozottaknak rámpa és
mellékhelyiség biztosított.
Az orvosi rendelő 2017-ben történő felújítása során az akadálymentesítése megtörtént. 2018ban került sor a Művelődési Ház felújítására, melynek során szintén akadálymentesítve lett
az épület.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk
is elérhetőek. A honlap vakok és gyengénlátók részére is elérhető.
A kulturális programokhoz való hozzáférés megoldható, de a sportprogramok tervezésénél
nincs kimondottan olyan tervezet, amely a fogyatékkal élőket célozná meg. Eddig ez irányú
kérés, nem is érkezett az önkormányzathoz.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nem releváns.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Az újonnan épülő épületek, közlekedési utak, járdák, park kialakításánál az
akadálymentesítés megoldott. Fontosnak tartjuk, hogy Attala területén mindenki
biztonságosan közlekedhessen. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek,
játszóterek felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének
biztosításáról.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nem releváns.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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Szükség esetén a polgármester hatáskörébe tartozó rendkívüli segélyért folyamodhatnak a
rászorulók. Rendkívüli segély hallókészülék, szemüveg, mozgást segítő eszközök
vásárlásához használható fel.

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

fejlesztési lehetőségek

településen élő fogyatékkal élők számáról és
helyzetéről továbbra is kevés az információ

kapcsolatfelvétel a fogyatékkal élőkkel
foglalkozó intézményekkel

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
Attala községben az egyházi és civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi
lakosság nagy számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat
költségvetési koncepciójában foglaltak szerint, anyagi támogatásban is részesíti a helyi
formális és nem formális csoportokat, működésükhöz rendelkezésre bocsájtja intézményeit.
A civil szervezetek aktívan bekapcsolódnak az önkormányzat rendezvényeinek
lebonyolításában, és az önkéntes munkában is aktívan részt vesznek.
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.)
Attalában az alábbi civil szervezetek működnek:
Attala Községért Közalapítvány:
Az alapítvány azért jött létre, hogy a település oktatási-, szociális- ,egészségügyi – és
kulturális tevékenységében aktívan szerepet vállaljon. Alapításuk óta több rendezvényt
bonyolítottak le, pályázatukkal segítik a fiatalok oktatásban való sikeres részvételét
(ösztöndíjazás), ösztönzését.
A hagyományápolás területén aktív szerepet vállalnak, közösségi rendezvények
szervezésében.
Minden évben gyereknapi - és a karácsonyi rendezvényekre vendégelőadót hívnak, hogy a
gyerekek kulturális igényét is segítsék.
Attalai sportegyesület:
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A sportegyesület felkarolja azokat a fiatalokat, akik a sport teljesítményükkel valami
kiemelkedőt teljesítenek.
Az egyesület szakosztályaival (teke, futball )arra törekszik, hogy a sport ,vonzó legyen a
helyi társadalomban .

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Attalában nem működik nemzetiségi önkormányzat. Az egyház és civil szektorok között a
partnerség kiválóan működik, amelyet alátámaszt az, hogy az önkormányzat minden helyi
kezdeményezést támogat, nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Attala tagja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak, ebben 16 település vesz
részt. A települések kulturális, művészeti és sport rendezvényeire állandó meghívást kapunk. A
kistérségi pályázaton nyert sátort közösen használhatja minden település évi egy alkalommal
ingyenesen a rendezvényein. Szorosabb partneri viszonyt a szomszédos településsel, Kapospulával
létesített az önkormányzat, a közösen megszervezett kulturális, hagyományőrző programokkal és a
közösen fenntartott hivatal által. A civil szervezeteink részt vesznek a szomszédos települések
kulturális rendezvényein, ezzel népszerűsítve településünk színes kultúráját, hagyományait. Az
önkormányzat testvértelepülési kapcsolatot tart fenn Szatmárcseke Önkormányzatával. A
szatmárcsekeiek rendszeresen részt vesznek az attalai falunapi rendezvényen, ahol a speciális,
ételeikből készítenek kostolót, melynek a település lakosai között nagy sikere van. Az attalaiak pedig
a méltán híres szatmárcsekei szilvalekvárfőző verseny állandó résztvevői. Az idei évben a
nyugdíjasok képviselték a települést és keverték a lekvárt. Szoros kapcsolatot tart fenn az
önkormányzat a Nagyberki Önkormányzattal is, és minden évben részt veszünk a gulyásfőző
versenyen, ahol szép sikereket ér el az attalai főzőcsapat. A Nagyberki Önkormányzat a falunapi
rendezvényen viszonozza a meghívást.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos
tevékenysége
Attalában nem működik nemzetiségi önkormányzat, ezért nem releváns.

esélyegyenlőségi

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a
hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától
kezdve az időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi
állapotának fejlesztéséig az alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, kultúra,
művelődés) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Az önkormányzat a vállalkozásokkal jó kapcsolatot tart, hiszen az önkormányzat számára
fontos a vállalkozások szerep vállalása, a helyi közéletben. Míg korábban a a for-profit
szervezetek anyagilag is támogatták a rendezvényeket, az elmúlt években a rendezvények,
programok lebonyolításához szükséges anyagi fedezetet nagy részben a közalapítvány és az
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önkormányzat biztosítja, ezáltal az esélyegyenlőségi feladatok ellátásából kikerültek, a forprofit szereplők.

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 folyamatában
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a helyben tevékenykedő szociális,
egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere az online
kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására,
majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott. A tervezet az Önkormányzat
teljes körűen akadálymentesített honlapján, www.attala.hu közzétételre kerül. A honlapon
az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség
folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos
ellenőrzése.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A beérkező hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, és az esetleges módosító javaslatokat a
képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a
sikeres élet és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi
intézkedésekkel valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg,
amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást.
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
mélyszegénységben
élők
és/vagy
iskoláztatása
és
a
tartós
mélyszegénymunkanélküliség megszüntetése
ségben élők
tehetséges gyermekek kirekednek a
kulturális, sport területéről
Gyermekek
család működését zavaró okok emelik a
veszélyeztetettséget
50 év feletti munkavállalók hátrányos
megkülönböztetése
Idősek
szociális biztonság emelése

Nők

munkanélküliség aránya magasabb

Fogyatékkal
élők

fogyatékkal élőkről nem pontos adat

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
rövid címmel
felzárkóztató
felnőttképzési
programok szervezése, tanfolyamok
szervezése
szabadidős programok szervezsése
tehetséggondozó
alapítványokkal
partnerségi kapcsolat felvétele
szociális háló kiszélesítése
idősgondozás kiszélesítése
szociális és gyermekjóléti szolgálat
kiszélesítése
szociális szolgáltatások bővítése
feltérképezni
a
helyzetüket,
szükségleteiket, ellátásukat

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

helyi foglalkoztatás elősegítése
Munkaügyi
Központ,
szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szociális ügyintéző

önkormányzat
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mélyszegény- további bővítése
ségben élők

„Kaposmenti Segítő Kéz” Alapszolgáltató,
önkormányzat

Gyermekek

szülők tájékoztatása
tehetséges gyermekek támogatása

önkormányzat,
pályázatok,
szervezetek, IKSZT

civil

Idősek

visszatérés a munkaerőpiacra
szociális biztonság emelése

Munkaügyi Központ
pályázat nappali idősek otthonára

Nők

visszatérés a munkaerőpiacra

Munkaügyi Központ
pályázatok

Fogyatékkal
élők

fogyatékkal élők feltérképezése

önkormányzat, helyi vállalkozások

Jövőképünk
Attala Község Önkormányzatának fő célja, hogy a településünkön élő emberek mindennapi
életében a jólét biztosítása, az életminőségének folyamatos javítása, olyan segítő élettér
kialakításával, amelyben az egyenlő esélyű hozzáférés mindenki számára biztosított . Cél
felnövekvő generáció helyben tartása, településünkön való fejlődése megvalósuljon.
Olyan településen kívánunk élni, ahol a társadalom és a helyi közösségek egyenrangú tagja
minden ember, és ehhez a feltételeket megteremteni, amely mindenki számára lehetővé teszi
a társadalmi életben az egyenlő részvételt.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők, a gyermekek, az idősek, a nők és a
fogyatékkal élő embereknek egyenlő optimális életkörülményeket tudjunk biztosítani, és ezt
hosszú távon fenn is tartani.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők további leszakadását megakadályozzuk
munkahelyteremtéssel, hogy a gazdaság és társadalom hasznos tagjának érezhessék
magukat.
Kiemelt területnek tartjuk, hogy a településen élők nem költözzenek el a faluból, a lakosság
száma ne csökkenjen, élhető települést alakítsunk ki, más településen élők vonzónak tartsák
a falut és az eladó ingatlanokat minél többen vásároljanak.
Kiemelt területnek tartjuk a tehetséges gyermekek gondozását, támogatását, ösztöndíjjal
történő pénzbeli segítését. Változatos programokat kell szervezni a helyi iskolásoknak, hogy
a szülők ne vigyék vidékre iskolába a gyerekeket a jobb tanulási lehetőség reményében.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségügyi és társadalmi helyzetére, a boldog és
elégedett öregkor elősegítése érdekében.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy a családban elfoglalt szerepük miatt a
társadalomban megkülönböztetett bánásmódban részesüljenek és a munkaerőpiacon
egyenrangúnak érezhessék magukat a férfi munkavállalókkal szemben.
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Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők feltérképezésére és a szükséges
információkkal történő ellátásukra, hogy a hátrányt okozó fogyatékosság miatt, ne
szenvedjen hiányt a közszolgáltatások elérésében és a mindennapi életben.
Ennek megvalósítása érdekében az emberekben erősíteni kell a lakóhelyhez kötödést, a
társadalmi szolidaritást, és a társadalmi felelősségvállalást. Kiemelt figyelmet kell, fordítani
a meghatározott célcsoportok számára, akár pozitív diszkrimináció alkalmazásával is. A
célzottan meghatározott intézkedések, és megvalósításuk következtében a hátrányos
helyzetű célcsoportok esélyei, életminőségük tartósan javul, és fenntartható.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

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
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
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fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseib
en feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho
z szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

helyi
foglalkoztatás
elősegítése,
vállalkozóvá
válás
támogatása

kevés
munkavállaló
kerül be a
munkaerőpiacr
a,
válik
vállalkozóvá

2

gyermekjóléti
szolgáltatás
további
bővítése

emelkedik
hátrányos
helyzetű
családok
száma

több
munkavállaló
tudjon
elhelyezkedni,
vállalkozóvá
válni

a csökkenjen
hátrányos
helyzetben
élők száma

Új Széchenyi Közmunkapro polgármester
gramban való
Terv
részvétel,
munkaerőigén
y
felmérés,
folyamatos
kapcsolattartás
kiépítése

a önkormányzat
szociális
rendelet

2019. XII.31

helyben
foglalkoztatott
ak
(20
fő)
vállalkozóvá
válás (5 fő)

pályázatok,
Munkaügyi
személyi
és Központ
tárgyi
támogatása,
feltételek

gyermekjóléti
polgármester
szolgáltatásoka
t bővíteni kell

2019.06.30

résztvevők
száma (15 fő)

pályázatok,
önkormányzat
költségvetése

szociális háló
és
az
önkormányzat
költségvetése

3
…
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

szülők
tájékoztatása

szociális
támogatási
lehetőségekről
történő
tájékozódás
hiánya

személyes
szociális
uton
vagy rendelet,
telekommunik jogszabályok
áció
segítségével
mindenki
tájékoztatása a
lehetőségekről

fel kell venni a polgármester
kapcsolatot a
nehéz
helyzetben
lévő szülőkkel,
családokkal a
kapcsolatot

2019.06.30

érdeklődők
személyi
és
száma
tárgyi
emelkedjen,
feltételek,
tájékoztatás 4 intézményveze
tői
alkalommal
tájékoztatók

önkormányzati
intézkedésekke
l és szociális
hálóval
fenntartható

2

tehetséges

tehetséggondo

tehetségtámog

tehetséggondo

2019.12.31

résztvevők

ifjusági

ösztöndíjprogr

polgármester

pályázati
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gyermekek
támogatása

zó
program
hiánya, mely
lehetőséget ad
a
tehetséges
gyermeknek

ató
am,
alapítványok
tehetséggondo
feltérképezése, zó alapítvány
programok
szervezése,
mely
lehetőséget ad
a
tehetséges
gyermekek
felzárkóztatásá
ra

zó ösztöndíjak
felkutatása,
nyári
tehetséggondo
zó
táborok
szervezése

gyermekek
nappali ellátást
biztosító
intézmények
fenntartása,
hogy az anyák
el
tudjanak
helyezkedni.

gyermekfelügy polgármester
elet megoldása
a közoktatási
intézményekbe
n,
az
intézmények
fenntartása,
képzési
programok a
nők részére

képzések,
polgármester
továbbképzése
k szervezése,
részmunkaidős
lehetőségekről
tájékoztatás,
távmunka
lehetőségéről
tájékoztatás,

száma (10 fő) forrás,
ösztöndíjasok
önkormányzati
költségvetés,
száma (15 fő)
személyi
és
tárgyi
feltételek

stratégia,
az
önkormányzati
koncepcióba
beépítve
fenntartható

2019.12.31

munkát
vállalók
számának
emelkedése (10
%), képzések
szervezése és
azon
résztvevők
száma (10 %)

pályázatok,
Munkaügyi
Központ,
önkormányzat

Munkaügyi
Központ és az
önkormányzat
támogatásával
fenntartható

2019.12.31

programokon
résztvevők
száma (30 fő)
távmunkát
vállaók száma
(5 fő)

pályázati
források,
tárgyi
személyi
feltételek
biztosítása

3
III. A nők esélyegyenlősége
1

visszatérés a gyermekek
munkaerőpiacr születése után,
főleg
a
kisgyermekes
anyukák
elhelyezkedése
nehezebb

településfejlesz
tési koncepció,
Uj Széchenyi
Terv

2
3
…
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

visszatérés a emelkedik az
munkaerőpiacr 50 év feletti
munkanélkülie
a
k száma

50 év felettiek EU stratégia
is
esélyt
kapjanak
a
munkavállalás
ra

önkormányzati
koncepcióba
és beépítve
fenntartható
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segítségnyújtás
, felvilágosítás
adása
2

szociális
biztonság
emelése

a településen
sok az egyedül
élő,
idős
ember,
akiknek
az
ellátásáról
kevés
az
információ

nappali ellátás
létrehozása,
idős emberek
biztonságérzet
ének emelése

szociális
rendelet,
idősügyi
stratégia

nappali ellátás polgármester
megteremtése,
személyes
kapcsolat
felvétele
az
idősekkel,
kapcsolattartó
személy
kijelölése,
a
beérkezett
információk
értékelése

2019.12.31

programokon
részvétel
(15
fő)
nappali
ellátás 20 fővel

önkormányzati pályázatok
fejlesztés,
segítségével
tárgyi
és fenntartható
személyi
feltételek
biztosítása

fogyatékkal
élők személyek
számára
a
biztonságos
közlekedés
megoldása,
járdák, parkok,
utak
folyamatos
karbantartása

költségvetési
koncepció,
szociális
koncepció

közintézménye polgármester
k
teljeskörű
akadálymentes
ítése,
járdák,
utak felmérése

2019.12.31

további
önkormányzati
épületek
akadálymentes
ítése (1 db) uta,
járdák
tisztántartása

pályázati
források,
önkormányzati
költségvetés

3
…
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

fogyatékkal élő a
település
feltérképezése azon
középületei és
közterei, ahol
még
az
akadálymentes
ítés
nincs
megoldva, ki
kell építeni

önkormányzati
intézmények
koncepciójába
beépíthető

2
3
…
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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
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

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

Nyilvánosság

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori
polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
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.)
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Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma

I. Attala község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Attala község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 62/2018. (XII.20) számú határozatával
elfogadta.
Mellékletek:

Attala 2018. december …

Gelencsér István
polgármester

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

Kissné Dropka Katalin
óvodavezető

Lelovics Zoltánné
tanítónő

Tillmann Andrea
védőnő

Gelencsér István
polgármester

Kalocsa Jánosné
Attala Községért Alapítvány elnöke

Törökné Kázmér Csilla
szociális gondozó

Kovács Gabriella
„Segítő Kéz”

Kőnigné Nagy Magdolna
IKSZT

99

HEP elkészítési jegyzék2
(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető

NÉV3

2

HEP részei4

Aláírás5
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5
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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
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4 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.
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

