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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 2013. június 27. napján (Attala Község Önkormányzatának 37/2013. (VI.27.) számú határozata)
rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait 1 , valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.
Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja , Attala település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program
elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét
, a diszkriminációmentességet,
a 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 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 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.

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a
rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése
értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek
megfelelően kell módosítani.”
Attala Község önkormányzata eleget téve törvényi kötelezettségének 2015.évben elvégezte a helyi
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát. A felülvizsgált dokumentum azokat a fejezetrészeket tartalmazza,
melyekben 2013. június 27-én elfogadott programhoz képest változás történt. A HEP helyzetelemzése és a
HEP részét képező Intézkedési terv felülvizsgálata megtörtént és ez az anyag azokkal a fejezetekkel, részekkel
foglalkozik, ahol változás történt az eredeti HEP elfogadása óta. Az eredetiben elfogadott HEP
dokumentummal együtt érvényes.

Kiegészítés:
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi
méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Magyarország biztosítja a területén
tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat,bármely megkülönböztetés
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,nevezetesen faj,szín,nyelv,vallás,politika vagy más vélemény nemzeti vagy társadalmi
származás,vagyoni,születési és egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az Alaptörvény értelmében az
emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetés szigorúan tilos.
Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára fontos, alapvető érték, elérendő cél, hogy
megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkaváltásra, a szakszerű és minőségi egészségügyi
ellátáshoz, oktatási,képzési szolgáltatások elérésére,a lakhatási körülmények minőségi
eléréséhez,igénybevételére függetlenül attól,hogy nő vagy férfi,egészséges vagy fogyatékkal élő,milyen vallási
és világnézeti meggyőződése,a származása vagy anyagi helyzete.
Az egyéni bánásmód követelményeinek érvényesülése valamint az esélyegyenlőség előmozdítása az Európai
Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz,hogy egyenlő
méltóságú személyként élhessen,hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést
elszenvedők számára,valamint kinyilvánította,hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.
A jogszabály értelmében helyzetelemezést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok-különös
tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők , a romák,a fogyatékkal élő személyek valamint a gyerekek és az
idősek csoportjára-oktatási,lakhatási,egészségügyi és szociális helyzetről,illetve a helyzetelemzésen alapuló
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a
település partneri kapcsolatrendszerének véleményét.
Attala Község önkormányzata eleget téve törvényi kötelezettségének 2017.évben elvégezte a helyi
esélyegyenlőségi program második kétéves felülvizsgálatát. A felülvizsgált dokumentum azokat a fejezetrészeket
tartalmazza, melyet a 2013. június 27-én elfogadott program tartalmazott,kiegészítve az első felülvizsgálat
alkalmával észlelt változásokkal. Az eredetiben elfogadott HEP dokumentummal együtt érvényes.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
A település bemutatása

Attala életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatig eltelt időszakban nem történtek olyan lényegi változások ,
melyek módosítják a helyzetfeltárást, a célcsoportokra és a vizsgálandó területekre nézve.
(Forrás: Attala Község Önkormányzata, TEIR- (KSH –TSAR)

1. számú táblázat - Lakónépesség
száma az év végén
Fő
2007
867
2008
879
2009
877
2010
869
2011
855
2012
851
2013
839
2014
835
2015
826

Változás
101%
100%
99%
98%
100%
99%
100%
99%
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2. számú táblázat - Állandó népesség 2015 év
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők
417

férfiak
409

50
20
193
31
92

54
11
255
31
61

%
összesen
826
20
104
31
448
62
153

nők
50%

férfiak
50%

48%
65%
43%
50%
60%

52%
35%
57%
50%
40%

Az állandó lakónépesség száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat,a korösszetétel vizsgálatakor azonban
nincs jelentős változás. A 65 év feletti lakónépességnél látszik eltérés, a nőknél 5%-os csökkenést,míg a férfiak
esetében 5%-os emelkedés mutatkozik.
2017-ben is megállapítható a lakosság számának további csökkenése.

Az öregedési indexben azonban nincs változás, továbbra is elöregedő település kép jellemzi Attalát. Továbbra is
fontos az idősekről való gondoskodás,az élethelyzetük figyelemmel kísérése.
KSH
adatok

2001
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

65 év feletti
állandó
lakosok száma
(fő)
162
149
151
143
143
144
144
148
153

0-14 éves
korú állandó
lakosok
száma (fő)
94
118
114
123
119
113
113
114
104

Öregedési
index (%)

172,3%
126,3%
132,5%
116,3%
120,2%
127,4%
127,4%
129,8%
147%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
elvándorlás
odavándorlás
2008
40
30
2009
50
50
2010
37
41
2011
22
31
2012
41
39
2013
23
26
2014
21
15
2015
24
27
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

egyenleg
10
0
-4
-9
2
-3
6
-3
5

A lakónépesség vizsgálatakor a belföldi vándorlást is vizsgálni kell. Míg 2012-ben jelentősen emelkedett a
településre érkezők száma az elvándorlókkal szemben, addig 2013-ra majdnem kiegyenlítődött ez a létszám. Az
elvándorlásnak továbbra is gazdasági okai vannak,a fiatalok nehezen találnak a környéken munkát.
A 2017 évi áttekintés alkalmával az adatok továbbra is az elöregedő településképet mutatják. Az elvándorlások
száma 2015-ben megugrott, így a település létszámának ingadozása ezzel is magyarázható.

5. számú táblázat - Természetes
szaporodás
élve
természetes
halálozások
születések
szaporodás
száma
száma
(fő)
2008
5
10
-5
2009
9
13
-4
2010
10
17
-7
2011
7
11
-4
2012
6
8
-2
2013
5
13
-8
2014
9
14
-5
2015
5
11
-6
Forrás: TeIR, KSHTSTAR
A népességcsökkenést másik szemszögből megvizsgálva,egy újabb probléma kerül látótérbe. Sajnos az élve
születések és a halálozási arány számok jelentős különbséget mutatnak. A természetes szaporodás -8 főt
jelent,ezzel egy további negatív mutató látszik. Az idős korosztály magas létszáma és a születések számának
csökkenése vezet oda ,hogy településünk lakosságszáma folyamatosan fogy.
Az áttekintés alkalmával , az élve születések és a halálozási ráta negatív képet alkot. Sajnos az eredmények oka
több dologra vezethető vissza, amely az országos negatív tendenciával azonos. Mint gazdasági ,mint szociológiai
tényezők befolyásolják az eredményeket. 2017-ben a kormány meghirdette a családok évét,amelyben több
támogatási formával segítik majd a fiatalokat,jelenleg a törvénykezési folyamat zajlik.
Pozitívumként elmondható, hogy több olyan intézkedés is megvalósult, amely a HEP helyzetelemzésében is
feltárásra került.
2011-2013 évben valósult meg a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelésének kiépítése, melyben Attala község
önkormányzata is pályázati partnerként vett részt (56/2009.(XI.03.) .A település teljes területén kiépült egy
korszerű szennyvízhálózat.

2013-ban Európai Uniós és hazai forrásból valósult meg a Településközpont fejlesztése parkosítással pályázat
9.299.203 Ft összeg támogatással (70/2012(XI.29).A településen egy korszerű akadálymentes köztér létesült
(játékokkal ,burkolattal,bútorzattal).

2014. évben Attala részt vett, a Dombóvári kistérségben a közbiztonsági szolgáltatások kistérségi szintű
megszervezésében , amelynek eredményeként létrejött a kistérség teljes területét lefedő biztonsági rendszer.
Szinte minden településen létező közbiztonsági probléma a besurranó tolvajok megléte, a lopások, a betörések,
6

az utcai árusok zaklatásai. Általános probléma az egyedül élő idős emberek kiszolgáltatottsága is. A közterületi
rongálások (buszmegállók, játszóterek, kertberendezési tárgyak). Térkamera rendszer kiépítésére került sor, 2
önkormányzati intézményre kerültek fel a kamerák településünkön. A projekt eredményeként elérhetővé vált a
Dombóvári kistérség településein a teljes térfigyelő kamerás lefedettség, mely a közbiztonságot nagyban javítja.
(14/2014(IV.30.)

2014. évben az önkormányzat pályázott (9/2015.(II.26)a Napelemes villamos energia –termelő rendszer
kialakítására,mely 100%-os támogatásban valósult meg a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0110 fejlesztésből,
27.419.203 Ft összegben. A fejlesztés célja az közintézmények (Óvoda, Ikszt, Önkormányzat épülete) elektromos
energia ellátásának kiváltása napelemes rendszerekkel , amelyek lényeges költségmegtakarítást eredményeznek
korszerű,környezetkímélő működés mellett.

2015-ben a Háziorvosi ellátás korszerűsítése pályázattal DDOP-3.1.3./6-14-2014-0127 az Önkormányzat
35.867.738 Ft támogatást nyert (18/2015/(IV.30) ,s a fejlesztés célja az orvosi rendelő épületének felújítása
,akadálymentesítése és korszerű műszerekkel ,valamint megfelelő bútorzattal való ellátása . volt. Az
esélyegyenlőségi programunkban is célkitűzésként fogalmazódott meg az orvosi rendelő mielőbbi
korszerűsítése, teljes körű akadálymentesítése.

2015-ben Dombóvár és Térsége ivóvízminőség-javító programban (2.8 milliárd Ft összköltséggel)
13
település mellett , Attala község Önkormányzata is pályázott(47/2010.(VIII:18.). A projekt eredményeként
technológiai fejlesztésekre, távvezeték cserére is sor került, így egészséges ivóvíz kerül a lakosság asztalára.
Az Önkormányzat által betervezett projektek magvalósultak az elmúlt 2 évben, ezzel is emelve a falusi
életszínvonalat minőségét, a vonzó településképet, a közösség megtartó erejét. Továbbiakban is keresi a falu
vezetősége a lehetőségeket, hogy a település lakosságának megtartó ereje megmaradjon, javuljon. A Széchenyi
2020 pályázatok kihasználásával az Önkormányzat pályázott az óvoda épületének korszerűsítésére, férőhely
bővítésre(TOP-1.4.1-15)amelynek elbírálása sikeresen lezajlott,jelenleg a közbeszereztetés zajlik.
Csapadékelvezető árkok korszerűsítése, útburkolat javítás, járda projekt ,iskola és a művelődési ház energetikai
korszerűsítése(nyílászáró csere,homlokzati szigetelés) az Önkormányzat beadott pályázatai,melynek elbírálása
folyamatban van.

Célok
Az eddig megfogalmazott célokban változás nem történt.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet változásának rövid bemutatása
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A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III törvény (Szt.) és a
gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gytv.) jelentős változáson
ment keresztül.
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat.
A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2015. február 28-ig kellett megalkotnia
az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletét.

1. A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre átruházza.
2. Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család
esetén 150% (42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül nevelő
személy esetén 175 % (49.875.-Ft).
3. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének
megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. Hátrányos
helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek
elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3
körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a
gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.

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

5. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az
állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A helyi
önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek
biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg.
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Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható
támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:
I.

Aktív korúak ellátása (jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§,
134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90%- a (25.650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási
hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a
járási hivatal jogosult.
A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási
hivatalok részére.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei
esetenként változni fognak.

I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a
járási hivatal fogja megállapítani.
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22.800 Ft.
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a támogatásra
jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:
- A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és
2015. február 28. között felülvizsgálja.
- A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen
ellátásra lesz jogosult.
- Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a
személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14
év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
- Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
- Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján
rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására
való jogosultságát meg kell szüntetni.
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Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres
szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár
összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a,
tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének
és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig
kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi
jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg
és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket – ha a személy
nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel.
Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő
szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív
korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra
együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami
foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
2. Lakásfenntartási támogatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből.
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a
kérelmezők részére.
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Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a
lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az
ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a
lakásfenntartási támogatásra.
- Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor
a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
3. Adósságkezelési szolgáltatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális
törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg
a kérelmezők részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került
megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell
nyújtani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.

4. Méltányossági közgyógyellátás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális
törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves
időtartamban fennáll az alábbi esetekben:
-jét megelőzően megállapították,
vagy
tság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án
folyamatban van.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a
gyógyszerkiadások viseléséhez.
5. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől
függően biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
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Attala Község települési támogatásai:
Attala Község Önkormányzatának képviselő - testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
rendeletét módosította, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően.
Attala Község Önkormányzata 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
(Önkormányzati segély )
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E
támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a
létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó
támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

I. Rendkívüli települési támogatások:

A képviselő testület rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a szociálisan rászoruló személyeket ,akik
önmaguk,illetve családjuk létfenntartásáról időszakosan vagy tartósan más módon nem tudnak gondoskodni,vagy
ez e rendeletben meghatározott alkalmanként jelentkező,nem várt többletkiadások,vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
Szociálisan rászorulónak tekinthető az a kérelmező,ha az ő, vagy a családja jövedelmei viszonyait figyelembe
véve ez egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
b) egyedül élő,ill. gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át
A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 5.000 Ft, melyet ugyanazon személy egy naptári évben
,legfeljebb 3 alkalommal kérelmezhet.
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II. Lakásfenntartási támogatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az időponttól
kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez. Attala Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a lakásfenntartási
támogatás időtartamát 6 hónap időtartamra állapítja meg,melynek egységesen havi 3.000 Ft a mértéke.

III. Ápolási támogatás ( korábban méltányossági ápolási díj ):
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében , ápolási támogatást nyújt a 18. életévét betöltött
tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását,gondozását végző szociálisan rászorult személy részére. Az
ápolási támogatás havi mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, ennek jelenlegi
összege havonta 29.500 forint.

IV. Gyógyszertámogatás (korábban méltányossági közgyógyellátás)
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az
időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll
az alábbi esetekben:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
- Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez
annak,aki a közgyógyellátásra nem jogosult,de a gyógyszerköltsége olyan magas,hogy a létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni .A gyógyszertámogatás évente 5 alkalommal állapítható meg,a
támogatás összege maximum 10.000 Ft lehet.
V. Születési támogatás
Születési támogatásban részesül minden gyermek, aki Attala közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és
életvitelszerűen itt él. A támogatási összeg gyermekenként 20.000 Ft,a megállapítás hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
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VI. Temetési támogatás:
A képviselő testület temetési támogatást nyújt annak,aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik. A
támogatás összege 20.000 Ft. A hatáskört a polgármester gyakorolja.
VII.
7. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet
módosításai
• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm.
rendelet módosításai
• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs
szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításai

8. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet
módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai
• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és
igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az új rendelet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális és gyermekjóléti ellátásokról ,a fenti
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével lett meghatározva.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
Széchenyi 2020.
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az
EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania
saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes forrás
60%- át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság elősegítése is. Az
előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatásfejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi
dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások
megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása

2014-2020 időszak Operatív programok:
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
A képviselő-testület a 2014. évi általános önkormányzati választások után is , a 27/2011.(V.12)rendeletben foglalt
gazdasági programnak megfelelően jár el.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A program megalkotása óta (2015. évben) a járási HEP(JEP) előkészületében részt vett Attala Község
Önkormányzata. A „Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban” című program célja,hogy a
Dombóvár Város Önkormányzata által a járási szintű Esélyteremtő programtervvel kapcsolatos konkrét
cselekvések és gyakorlatok kidolgozására biztosítson együttműködési tervet,a különböző szervezetek és civil
szféra számára. A résztvevők feladata , a már elkészült esélyteremtő programterv tartalmának a tovább
vétele,és átültetése az adott települések gyakorlatába. Attala Község Önkormányzatának Képviselő testülete
71/2015(X.28) határozattal elfogadta a JEP-et és az ehhez kapcsolódó pozitív gyakorlatokat.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Kiegészítés:
2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének a 2013-2014 évi adatokkal való feltöltése magvalósult. Az
adatokból megállapítható célcsoportokat érintő helyzet elemzésben változás nem történt,ezért új intézkedés
bevezetése nem indokolt. A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a
helyi nyilvántartásból gyűjtöttük össze,valamint felhasználtuk az ágazati beszámolók adatait ,illetve a Tolna
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának adatait is.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kiemelendő: CSAK önkéntes nyilatkozat alapján, lehet valakiről
nyilván tartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. Az önkormányzati adatgyűjtés során is csak akkor lehet
pl.: roma származásúnak figyelembe venni valakit, ha a személy, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon
és formában önkéntes nyilatkozatot tett. Tehát, ha a HEP vizsgálja, hogy az önkormányzat által fenntartott
intézményben van-e roma származású foglalkoztatott, akkor tud ilyen jellegű adatot szolgáltatni az
önkormányzat, ha rendelkezik önkéntes nyilatkozatokkal. Ennek hiányában azonban nem tisztázott a roma
lakosság száma.
(Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás)
vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében
nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely
nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. §
(1)-(3) bekezdését).
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Kiegészítés, okok pontosítása:
Attala községben továbbra sem jellemző a mélyszegénység. A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok
alapján jelentős változás nem mutatkozott.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
(KSH,TEIR)

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64
évesek száma
15-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
lakónépesség (fő)
év
nő férfi összesen
nő
férfi
összesen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

fő
293
362
296
286
N.A
280
239
244

fő
319
250
307
304
N.A
313
300
297

fő
612
612
603
590
#ÉRTÉK!
593
539
541

fő
%
fő
%
fő
%
21
7,2%
25
7,8%
46
7,5%
27
7,5%
32 12,8%
59
9,6%
35 11,8% 36 11,7%
71
11,8%
27
9,4%
24
7,9%
51
8,6%
N.A #ÉRTÉK! N.A #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
29 10,4% 33 10,5%
62
10,5%
26 10,9% 25
8,3%
51
9,5%
25 10,2% 21
7,1%
46
8,5%

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
nyilvántartott álláskeresők
fő
46
59
71
száma összesen
fő
3
5
1
20 éves és fiatalabb
%
6,5%
8,5%
1,4%
fő
3
7
13
21-25 év
%
6,5%
11,9%
18,3%
fő
8
8
10
26-30 év
%
17,4%
13,6%
14,1%
fő
8
8
14
31-35 év
%
17,4%
13,6%
19,7%
fő
4
3
5
36-40 év
%
8,7%
5,1%
7,0%
fő
6
6
9
41-45 év
%
13,0%
10,2%
12,7%
fő
6
5
4
46-50 év
%
13,0%
8,5%
5,6%
fő
6
10
11
51-55 év
%
13,0%
16,9%
15,5%
fő
2
6
4
56-60 év
%
4,3%
10,2%
5,6%
fő
0
1
0
61 év felett
%
0,0%
1,7%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2011

2012

2013

2014

2015

51

73

62

51

46

2
3,9%
12
23,5%
6
11,8%
6
11,8%
5
9,8%
8
15,7%
1
2,0%
6
11,8%
5
9,8%
0
0,0%

3
4,1%
15
20,5%
7
9,6%
6
8,2%
12
16,4%
5
6,8%
6
8,2%
9
12,3%
9
12,3%
1
1,4%

1
1,6%
7
11,3%
8
12,9%
6
9,7%
13
21,0%
5
8,1%
2
3,2%
10
16,1%
10
16,1%
0
0,0%

2
3,9%
5
9,8%
5
9,8%
6
11,8%
10
19,6%
4
7,8%
5
9,8%
2
3,9%
9
17,6%
3
5,9%

1
2,2%
7
15,2%
4
8,7%
3
6,5%
5
10,9%
2
4,3%
6
13,0%
2
4,3%
8
17,4%
8
17,4%
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A nyilvántartott álláskeresők száma kismértékben emelkedett 2012-ben , de jelentős változás nem tapasztalható.
A 2013-ban regisztrált munkanélküliek száma viszont 10 fővel csökkent, amely részben köszönhető a start
munkaprogramnak és az aktív korúakra vonatkozó foglalkoztatottságnak is.

80,0%

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2008 2009 2010nők
2011 férfiak
2012 2013összesen
2014 2015 2016 2017
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

(KSH,Önkormányzat)

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi
összesen
2008 21
25
46
2009 27
32
59
2010 35
36
71
2011 27
24
51
2012 41
32
73
2013 29
33
62
2014 26
25
51
2015 25
21
46
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

nő férfi
11 13
13 13
15 14
18 8
6
5
20 15
19 15
12 11

összesen
24
26
29
26
11
35
34
23

Nő
52,4%
48,1%
42,9%
66,7%
14,6%
69,0%
73,1%
48,0%

férfi
52,0%
40,6%
38,9%
33,3%
15,6%
45,5%
60,0%
52,4%

összesen
52,2%
44,1%
40,8%
51,0%
15,1%
56,5%
66,7%
50,0%

A munkanélküliség vizsgálatakor a nemek közti foglalkoztatottsági mutatókat is figyelembe kell venni.2013-ban
jelentősen csökkent a regisztrált munkanélküli nők száma, ugyanakkor a tartós munkanélküliek tekintetében 55
%-os emelkedés mutatkozik. A férfiak vonatkozásában is, a tartós munkanélküliek száma 30 %- al emelkedett. A
nők foglalkoztatottsági helyzete ,továbbra is nehezített, ez a tartós munkanélküliek adataiból teljesen jól látható.
2017 évben jelentős változás nem tapasztalható , amely intézkedési tervet ,beavatkozást vonna maga után.
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő férfi

összesen

nő

fő fő
fő
fő
2008 61 76
137
2
2009 62 82
144
1
2010 62 78
140
5
2011 53 73
126
3
2012 59 69
128
3
2013 59 69
128
3
2014 57 67
124
2
2015 51 67
118
2
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

%
3,3%
1,6%
8,1%
5,7%
5,1%
5,1%
3,5%
3,9%

Férfi
fő
1
4
3
4
3
3
2
3

%
1,3%
4,9%
3,8%
5,5%
4,3%
4,3%
3,0%
4,5%

összesen
fő
3
5
8
7
6
6
4
5

%
2,2%
3,5%
5,7%
5,6%
4,7%
4,7%
3,2%
4,2%

Pályakezdő álláskeresők száma
6
5
4
3
2
1
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
nők

férfiak

A pályakezdők vonatkozásában semmilyen változás nem olvasható ki,stagnáló statisztikai kép látható.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A foglalkoztatás tekintetében fontos megvizsgálni az iskolázottságot, hisz az elhelyezkedés minőségénél is első
számú kritérium ez. Az alábbi táblázatokban bemutatásra kerül a helyi lakosság iskolázottsága. Sajnos nem állnak
rendelkezésre olyan adatok , amelyek teljes egészében megvilágítaná az iskolai végzettségeket. Az alacsony iskolai
végzettségre a hátrányos helyzet vizsgálatakor kerülhet sor és az egyéni bevallás alapján.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb 15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x
lakosság száma
általános iskolát
évesek száma
év
összesen
végzettek száma
összesen nő férfi összesen nő férfi
Összesen
nő
férfi
fő
fő fő
fő
fő fő
fő
%
fő
%
fő
%
2001
740
388 352
617
309 308
123
16,6%
79
20,4%
44
12,5%
2011 #ÉRTÉK! n.a n.a #ÉRTÉK! n.a n.a #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
nyilvántartott álláskeresők száma
8
8 általánosnál
összesen
év
általánosnál
magasabb
8 általános
alacsonyabb
iskolai
végzettség
végzettség
Fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008
46
2
4,3% 21
45,7%
23
50,0%
2009
60
2
3,3% 23
38,3%
35
58,3%
2010
71
3
4,2% 29
40,8%
39
54,9%
2011
51
3
5,9% 17
33,3%
31
60,8%
2012
63
3
4,8% 30
47,6%
30
47,6%
2013
62
3
4,8% 23
37,1%
36
58,1%
(Forrás: KSH, Munkaügyi Hivatal statisztikája)

Az iskolai végzettség vizsgálatakor nagyarányú változás nem tapasztalható,a 8 általánosnál alacsonyabb
végzettségűek száma nem változott. A kompetenciaképzésnek köszönhetően , sikeresen elvégezték a 8 általános
iskolát a látókörbe került személyek. Az álláskeresők között csökkent a 8 általánossal rendelkezők száma,2013ban már 23 főt mutat a statisztika. Azonban jelentős változást mutat a 8 általánosnál magasabb végzettségűek
száma,6 fővel emelkedett a 2012-es évhez képest. Ez arra enged következtetni , hogy a szakmával rendelkezők is
nehezebben találnak állást.
c) közfoglalkoztatás

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
év
aránya az aktív korú
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
lakosságához képest
száma
lakossághoz képest
2010
6
1%
1
0.18%
2011
18
3%
2
0.36%
2012

36

7%

2

0.36%

2013

22

3.7%

0

0

2014
2015
2016

11
19
24

3.1%
4.2%

0
0
1

0
0

(Forrás: Önkormányzat adatai)

A helyi munkaerő foglalkoztatásban az Önkormányzat aktív szerepet vállal. Az aktív korú népesség adataival
összevetve megfigyelhető a lakosság mintegy 5 %-a jut közmunkával megélhetési forráshoz.Az önkormányzat
pályázati beruházásai kapcsán ,lehetőság van a közmunkaprogramban résztvevők aktív bevonására,így segítve a
folyamatos foglalkoztatást. Az önkormányzat növénytermesztési programja folytatódott az elmúlt években is,az
Újra tanulok programban kertészeti tanúsítványt szerzett munkavállalók végzik ezt a tevékenységet.
Kiegészítés:
év

Lakónépesség Nyilvántartott Folyamatosan Állásker Szociális
álláskeresők
nyilv.tart
esési
ellátás
>365 nap
ellátás

25 év
alatti

50 év feletti Pályakezdő Legfeljebb 8 Gazdasági
állt.
aktív lakos

2013
2014

830
837

10
4

20
15

60
42

23
18

9
8

14
14

7
3

26
19

314
309
21

2015
júl.

839

38

16

11

12

9

16

6

13

331

Településszintű munkaerő-piaci adatok

A statisztikai adatokból megállapítható, hogy némi csökkenés mutatkozik a foglalkoztatottság területén,a
gazdaságilag aktív lakosság emelkedése mellett.
A mélyszegénységben élők és romák esetében olyan intézkedési terv került meghatározásra, amely a
foglalkoztatás elősegítését célozta meg. Már a program készítése során is ehhez az intézkedéshez a
közfoglalkoztatást, a START munkaprogramot és ezekhez tartozó képzéseket rendeletük a kitűzött cél
megvalósításának eszközéül. Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. és 2014. év végén is
tárgyalta, ill. értékelte a START munkaprogram eredményeit.

Az önkormányzat a start munkaprogramot , több programelem keretében valósította meg:
Program meghatározása
2013.év/létszám
Mezőgazdasági mintaprogram 6

2014. év/létszám
5

2015 év/létszám
6

Téli és egyéb értékteremtő
foglalkoztatási programelem

4

7

0

Helyi sajátosságokra épülő
foglalkoztatási programelem

4

5

6

Belvízelvezetés, belvízvédelem 6
programelem

6

0

Közútkarbantartás
programelem

6

6

0

Hosszú távú közfoglalkoztatás

10

7

23

2013. és 2014. évben , 72 fő aktív korú lett bevonva a közfoglalkoztatásba ,így jelentős mértékben emelkedett az
aktív korúak munkához való hozzáférése és a helyben foglalkoztatás.
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.)
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3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja –
vállalkozások

év

működ
ő
foglalkoz
regisztrált
állami
foglalk
tatási
vállalkozá Kiskeresk
szektor
befizetet oztatás
vendéglá
kivetett
program
sok száma edelmi
ban
t
i
tóhelyek
iparűzési
okban
a
üzletek
foglalko
iparűzési progra
részt
száma
adó
települése
ztatotta
mok
száma
adó
vevők
száma
n
k száma
száma
helybe
n

2008

125

7

2

n.a

4500

6671

2009

130

5

4

n.a

6100

8.569

2010

133

4

4

n.a

7791

8211

2011

152

4

4

n.a

12200

13.734

2012

147

4

3

n.a

12205

12129

2013

160

4

3

n.a

n.a

n.a

2014

167

5

3

n.a

13000

19000

2015

167

5

3

n.a

14000

18000

1

7

(Forrás: KSH, helyi önkormányzat)

A munkához való hozzájutásnak nagy hátránya az, ha valaki vidéki. A környező nagyvárosokba a közlekedés
viszonylag jónak mondható, de a munkáltatók az utazási támogatást már nem igazán vállalják be, vagy csak
minimális összegben támogatják. A regisztrált vállalkozások száma emelkedést mutat, ez betudható a családi
gazdaságok és mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók számának emelkedésével is.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti
év
segélyben részesülők fő
lakónépesség száma
2008
2009
2010
2011
2012
2013

612
612
603
590
594
594

6
5
4
3
2
8

segélyben részesülők %
1,0%
0,8%
0,7%
0,5%
0,3%
1,3%

(Forrás: KSH, Önkormányzat)
Az álláskeresési segélyben részesülők száma 1.5 %-ra emelkedett, a lakónépesség csökkenése mellett. Az
álláskeresési járadékra jogosultak száma 2013.évbe 6,5 %-ra ,míg 2014-ben 0 főre csökkent.
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év

nyilvántartott álláskeresők
száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

fő
46
59
71
51
73
62
45
46

álláskeresési
járadékra
jogosultak
fő
%
46 100,0%
41 69,5%
37 52,1%
51 100,0%
28 38,4%
4
6,5%
0
0,0%
0
0%

(Forrás: KSH, Önkormányzat)

e)lakhatást segítő támogatások:
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási
támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban
részesülők száma

2008

23

0

2009

37

0

2010

37

0

2011

46

0

2012

72

0

2013

74

0

2015

60

0

2016

68

0

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015.
március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől
az időponttól kezdődően a támogatás ebben a
formában nem állapítható meg a kérelmezők
részére.
Az önkormányzatok a települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. Attala
Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a
lakásfenntartási támogatás időtartamát 6 hónap
időtartamra állapítja meg,melynek egységesen
havi 3.000 Ft a mérték (Önkormányzati adatok)

3.4 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyi ellátás tekintetében az orvosi rendelő korszerű felújítása megtörtént , pályázati forrásból. Házi
orvosunk , a hét 5 napján áll a betegek rendelkezésére, délelőtti délutáni rendelési időpontokkal.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

5

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6
7
8
8
9
7
n.a

Az ápolási díjban részesültek száma 1 fővel
emelkedett a 2013 évben, jelentős változás nem
történt.

(önkormányzat)

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

47

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

58
43
55
46
45
42
39

A közgyógyellátás létszámában sincs jelentős
változás,az önkormányzat mindenkinek segít a
juttatásokhoz való hozzáférésben.

(TEIR, KSH)
A közgyógyellátás a Kormányhivatalok hatáskörébe tartozik .
Közgyógyellátás három jogcímen állapítható meg: 1) alanyi, 2) normatív, 3) méltányossági, (a méltányossági
jogosultságot a települési önkormányzat állapítja meg helyi rendelete alapján).
A közgyógyellátásra való jogosultságról, a jogosultság kezdő időpontjáról, és - szakhatósági állásfoglalás alapján
- a gyógyszerkeretről a járási hivatal határozatban dönt.
A jogosultság alanyi jogcím esetén két évre, normatív jogcím esetén egy évre kerül megállapításra.
3.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

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

fejlesztési lehetőségek

Eredmények

A szegénység oka a tartós
munkanélküliség és az iskoláztatás
hiánya

Közfoglalkoztatási
programokon való részvétel
Felzárkóztató,
piacképes
felnőttképzési
programok
megszervezése TKKI- el

Hátrányos helyzetek generációkon

Szociális

-8.évfolyamot
befejezők
a
felnőttoktatásban ,kompetenia képzés
(5 fő)
- karbantartó, parkgondozó képzés(3
fő)
-kulturális közfoglalkoztatásba való
bevonás (2013-tól 2 fő)
-Építő
közösségek
pályázat,népi
mesterségek programja
Építő közösségek pályázata, digitális

és

gyerekjóléti
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való átívelése

Hiányzó versenyképes szakma

szolgálatok bővítése
Felzárkóztató,
fejlesztési
programok szervezése
Ösztöndíjas
ösztönzés
a
pályakezdés megkönnyítésére
Pályázatokkal,
TKKI- el való kapcsolatfelvétel

írástudás
fejlesztése,kompetenciafejlesztés,népi
mesterségek képzés (4,2 millió ft)

Folyamatban

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és új fejlesztési lehetőséget nem tártunk fel. A fejlesztési
lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1 A gyerekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyerekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai
adatok stb.)
2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők férfiak összesen
417 409
826
20
50
54
104
20
11
31
193 255
448
31
31
62
92
61
153

%
nők
50%

férfiak
50%

48%
65%
43%
50%
60%

52%
35%
57%
50%
40%

Attala demográfiai mutatói (0-18 korosztály) :
Korcsoport
0-3 éves
4-6 éves
7-14 éves
15-18 éves
Összesen:

2013.év

2014.év
2015 év
25
29
24
19
64
60
41
41
154
149
Kiemelt korcsoporti demográfiai mutatók

A demográfiai mutató, a népességcsökkenést támasztja alá a 18 év alattiak tekintetében is. Ez a korábbi
tendenciával megegyezik. Sajnos a gazdasági nehézségek, az elvándorlások ,illetve a kitolódó gyerekvállalás miatt
jellemző ez a mutató akár országosan is .
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
A védelembe vételi statisztika nem változott,krízishelyzetben levő családról ,kiskorúról nincs tudomása a
szakfelügyeletnek. A veszélyeztetett kiskorúak száma szerencsére nem emelkedett.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
Megszűntetett
védelembe vett
veszélyeztetett
esetek száma a 18 év
év
18 év alattiak
kiskorú gyermekek
alatti védelembe
száma
száma
vettek közül
2008

0

0

12

2009
2010

0
0

0
0

12
16

2011

2

0

18

2012
2013
2014
2015

2
2
2
2

1
0
0
0
(önkormányzati adatok)

18
18
n.a
n.a

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma
Ebből
Ebből
Rendszeres
Kiegészítő
Rendkívüli
tartósan
tartósan
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
beteg
beteg
év kedvezményben
kedvezményben
kedvezményben
fogyatékos
fogyatékos
részesítettek
részesítettek
részesítettek
gyermekek
gyermekek
száma
száma
száma
száma
száma
2008
62
1
0
0
4
2009
68
1
0
0
4
2010
77
1
0
0
4
2011
84
1
0
0
0
2012
87
1
0
0
0
2013
83
1
0
0
0
2014
78
0
0
0
0
0
2015
57
0
0
0
(Forrás: Önkormányzat)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma kismértékben csökkent. Tartósan beteg
,fogyatékos gyerekek száma nem változott.
Az adatokban némi javulás látható, de jelentős változás nem tapasztalható.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen
státuszok)

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek
száma
év

védőnői
álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma
0-3 éves

2008

0

27

2009

0

28

2010

0

28

2011

0

28

2012

0

27

2013

0

29

2014
2015
2016

0
0
0

Egy védőnőre jutó
gyerekek száma
0-6
70

24
25
25
(Forrás: helyi védőnői jelentés)

66
70
68
66
56
49
49
54

Védőnői feladatokat Kapospula Hivatala által foglalkoztatott védőnő látja el, tehát Attalában nincs
védőnői státusz.
A két településen szükségességi sorrendben látogatja a védőnő a hozzá tartozó kismamákat,
csecsemőket. Aktívan részt vesz a 2015 szeptemberében létrehozott baba-mama klub foglalkozáson ,
ahol hasznos tanácsokkal ( nevelési és étkeztetési,egészségügyi) látja el a kismamákat.
Az óvodában, iskolában preventív szűrővizsgálatokat végez rendszeresen, a kötelező előírásoknak
megfelelően.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2015

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
3

Hány településről járnak be a gyermekek

25
Óvodai férőhelyek száma
1
Óvodai csoportok száma
7h-17h

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

6 hét
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

Fő

Hiányzó létszám

2

0

2

0

1

0

2

0

0

0

Gyógypedagógusok létszáma

Dajka/gondozónő

Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A gyereklétszám fokozatos csökkenése nemcsak a népességi adatokban, de a védőnő által ellátott
gyereklétszámban is tükröződik. Sajnos már a demográfiai adatokból is kiderült, hogy a gyerekvállalás
jelentősen elmarad, ez főként gazdasági okokra vezethető vissza.
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége

Attala Község Önkormányzata 2014-ben a helyi óvoda fenntartásáról köteles gondoskodni a
közoktatási törvény változtatása miatt. A tagintézeti ellátása megszűnt ezzel egy időben. Az
önkormányzat külön költségvetéssel rendelkezik az újonnan alapított Attalai Aprók Háza
Óvodáról, beépítve azt gazdálkodásába.

Az óvodai ellátás tekintetében egy új probléma merült fel. Mivel a környező településeken
(Kapospula, Csoma, Szabadi) nincs óvodai ellátás, így egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az
attalai óvodába járassák gyermeküket. Sajnos a csoportszoba alap terülte a jelenlegi létszámnak
sem elegendő (48m2),így indokolt lenne az óvoda épületének bővítése, korszerűsítése pályázati
forrásból.
(A gyermeklétszámot befolyásoló területi korlát:
A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre előírt követelmények
teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó nemzeti szabványban
rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki
előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb,
mint 2,0 m2/fő. [20/2012. EMMI rendelet 25. § (7)])
2017 májusában az Önkormányzat pozitív elbírálást kapott és megnyerte az a pályázatot , amelyet
az óvoda korszerűsítésére adott be 2016-ban,TOP-1.4.1-15TL-A foglalkozás és életminőség
javítása családbarát,munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése
címmel,100% -os támogatással ,107 millió Ft beruházási költséggel. Az óvoda korszerűsítése és
bővítése mellett , egy közlekedési tanpályával a bővül az intézmény,mely nemcsak a biztonságos
közlekedésre neveli a gyerekeket,de a szabadidő hasznos eltöltésére is alkalmas lesz. Jelenleg a
közbeszereztetési eljárás folyik, az épület kivitelezésére 2018 végén kerül sor.

Az óvópedagógusok évek óta magas gyereklétszámmal dolgoznak,amely nagymértékben
megnehezíti pedagógiai munkájukat. A fejlesztés alkalmával lehetőség nyílna arra, hogy két
csoportban dolgozhassanak a pedagógusok. Ez ideális körülményeket teremtene, mint a gyerekek
,mint a pedagógusok számára.

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
év

óvodai
3-6 éves
óvodába
óvodai
óvodai
feladatkorú
beírt
gyermekcsoportok férőhelyek ellátási
gyermekek
gyermekek
száma
száma
helyek
száma
száma
száma

óvodai gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

33

1

35

1

33

0

2009
2010

34
28

1
1

35
35

1
1

34
28

0
0

2011

30

1

35

1

30

0

1
1
1
1

35
30
30
30

1
1
1
1

34
31
31
31

0
0
0
0

2012
34
2013
31
2014
31
2015
31
(Attalai Óvoda)
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele
2014-2015. év
3 éves 4 éves 5 éves

6 éves

7 éves

Összesen

(Óvodai adatok)

székhely

Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma
Más településről bejáró
gyermekek létszáma

31

az intézménybe beíratott, 20%ot meghaladóan hiányzott
gyermekek száma (az adott
évből eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma
tagóvoda
Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma
Más településről bejáró
gyermekek létszáma
az intézménybe beíratott, 20%ot meghaladóan hiányzott
gyermekek száma (az adott
évből eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma

n.a

2

2
0

9

12

7

3

0
31

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

a beíratott gyermekek közül a
0
halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés
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A létszám tekintetében azonban megoldódott a hiányzó pedagógusok száma. Jelenleg az óvoda
megfelelő személyzettel működik ,3 óvópedagógus látja el a nevelési feladatokat. Jelenleg 31 beíratott
óvódás jár a helyi intézménybe.
Az óvodába beíratott gyermekeknél a hátrányos helyzet nehezen ítélhető meg, hiszen az óvópedagógusnak nincs
joga vizsgálni a család ilyen jellegű besorolását. Azonban elmondható , hogy az óvodai hiányzások nem
jelentősek,indokolt esetben történnek.
A köznevelési Törvény az alábbiak szerint változott:
Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és annak már megjelent módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) valamint
a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, változásokat hozott mind az óvodákat,
mint pedig a szülőket, gyermekeket illetően. A gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályok a korábbiakhoz képest
finomultak, jobban figyelembe veszik a gyermekek és a szülők igényeit.

2014. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény. NKt.
8. §
(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a 3. éves
kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az
óvodavezető és a védőnő egyeztetésével.
Kiegészítés:
A gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv.67/A §(1) bekezdése értelmében,a jegyző
határozatban dönt a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról. 2015.06.04-ét
követően az óvodáztatási támogatás kérelem kivezetésre került.

Az alábbi táblázatban a gyerekeket érintő statisztika látható,amelyben nincs számottevő változás.
18 év alattiak
száma a
népességben
2012
2013.
2014.

155
92
154

rendszeres
gyerekvédelmi
kedvezményben
részesülők
87
83
78
(Önkormányzat adatai)

veszélyeztetett
kiskorú

védelembe vett
18 év alatti

18
18
18

2
0
2

Attalában csak alsó tagozatos Általános Iskola működik, ahol a gyereklétszám 15 fő. Ebbe a létszámba, 1-4.
osztályos tanulók tartoznak. A személyi feltételek változatlanok, egy intézményvezető , 2 pedagógus,és utazó
pedagógusok látják el a napi feladatokat (nyelvtanár, gyógypedagógus). Az intézmény felszereltsége megfelelő,
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azonban pályázati forrásból az épület korszerűsítésére még szükség lenne (nyílászárócsere, hőszigetelés,
tornaszoba fűtésrendszere stb.) Amennyiben az önkormányzatnak lehetősége lesz pályázni az iskolaépület
felújítására, akkor a pályázati önerőt biztosítja erre a célra. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek modern
,versenyképes környezetbe tanulhassanak, ne érezzenek hátrányt a városi iskolákkal szemben.

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

fejlesztési lehetőségek

Eredmények

A család működését zavaró okok (válás,
anyagi okok, gondozási, nevelési
problémák) a veszélyeztetettséget
emelik

-A hátrányos helyzetű gyerekekkel és
családjukkal foglalkozó szakemberek
folyamatos képzése, a hátrányos
helyzet
megszűntetésének
elősegítésére

Térségi Humán Szolgáltató
Társulás
látja
el
,heti
rendszerességgel
a
településen

Tehetséges gyerekek kirekednek a
kultúra, a művészet és a sport
területéről

- Szabadidős programok szervezése a
biztonságos és kulturált színterek
működtetésével
- Tehetséggondozó alapítványokkal
partnerségi viszony kialakítása

Nyári időszakban a hátrányos helyzetű
gyermekek étkezése bizonytalan
Új intézkedés!
Emelkedett az óvodai férőhelyekre való
igény

Nyári
gyermekétkeztetés
megszervezése , biztosítása
Óvoda
épületének
bővítése,
korszerűsítése,
pályázatból,
önkormányzati költségvetésből

- Építő közösségek pályázat
tehetségtámogató
programjai(olvasáskultúra
fejlesztés, intelligencia
fejlesztés)
- szabadidős programok
Folyamatban

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
2. számú táblázat - Állandó népesség

2015
fő

nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők férfiak összesen
417 409
826
20
50
54
104
20
11
31
193 255
448
31
31
62
92
61
153

%
nők
50%

férfiak
50%

48%
65%
43%
50%
60%

52%
35%
57%
50%
40%
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és
munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási
Foglalkoztatottak Munkanélküliek
év korúak száma
férfiak nők férfiak
nők
férfiak nők
2008 319
293
294
272
25
21
2009 250
289
218
262
32
27
2010 307
296
271
236
36
35
2011 304
299
280
253
24
27
2012
n.a
n.a
n.a
n.a
32
41
2013 291
265
258
236
33
29
2014 281
279
256
263
25
26
2015 281
279
256
258
25
21
Forrás: TeIr és helyi
adatgyűjtés

Az alábbi táblázatból látható, hogy a nők foglalkoztatottsági mutatói kismértékben javultak, annak ellenére,
hogy a nők foglalkoztatottsági helyzete továbbra is hátrányos.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és
képzési programokban
Foglalkoztatást
Képzési
segítő
résztvevők résztvevő nők
év
programok
programok
száma
száma
száma
száma
2008
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
2012
1
1
7
7
2013
1
1
3
3
2014
0
0
0
0
(önkormányzati adatok)
Sajnálatos módon az elmúlt években nem indult olyan tanfolyam, amely a nők képzésére irányult volna. A Start
munkaprogramba sincs olyan képzési lehetőség, amely kimondottan a nők képzését célozná mag.
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5.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A munkanélküliség aránya
magasabb a nők körében

Gyermekvállalás
miatt
lemorzsolódnak a
munkaerőpiacról,
versenyképes
képzésekkel lehet összehangolni
Szociális és gyermekjóléti szolgálat
kiszélesítése
Tehetséggondozó programok
felderítése

A gyermekét egyedül nevelő
vagy több gyermekes család
esetében
a
szegénység
kockázata magasabb

Eredmények
-

kulturális
bevonás

közfoglalkoztatásba

való

-Építő közösségek
pályázat,tehetséggondozás,olvasáskultúra
fejlesztés ,drámapedagógia

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és új fejlesztési lehetőséget nem tártunk fel. A fejlesztési
lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek
szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak ellátásban részesülő nők
összes nyugdíjas
száma
száma
2008
119
176
295
2009
117
170
287
2010
106
167
273
2011
107
164
271
2012
105
161
266
2013
102
151
253
2014
99
144
243
2015
96
139
235
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nyugdíjszerű ellátásoknál a férfiak tekintetében kismértékű csökkenés tapasztalható. A
nők vonatkozásában ez az adat ,10 fővel mutat kevesebbet. Sajnos ezeknél az adatoknál
, már jelentősen mutatkozik a népességcsökkenési mutató.
Továbbra is a népesség fogyási tendencia mutatkozik , így az időskorúaknál szembetűnő a
folyamatos csökkenő statisztikai mutató.
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
nappali
ellátásban
64 év feletti lakosság száma
részesülő
év
időskorúak
száma
fő
fő
%
2008
122
0
0%
2009
151
0
0%
2010
143
0
0%
2011
143
0
0%
2012
145
0
0%
2013
144
0
0%
2014
144
0
0%
2015
139
0
0%
(önkormányzati adatok, TEIR)
A 65 év felettiek létszámában jelentős változás nem mutatkozik. A település nem rendelkezik részletes
statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma Forrás: TeIR, KSH Tstar
Tstar

év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
1
1
2
2
2
1
2

Időskorúak járadékában jelentős változás nem tapasztalható.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
55 év feletti
Regisztrált
Tartós
regisztrált
tartós
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
év
száma
száma
száma
száma
fő
fő
%
fő
fő
%
46
2
4%
6
5
83%
2008
59
7
12%
12
9
75%
2009
71
4
6%
16
7
44%
2010
51
5
10%
14
10
71%
2011
59
9
15%
11
7
64%
2012
62
10
16%
22
9
41%
2013
(KSH, Önkormányzati adatok)

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására. A
foglalkoztatás tekintetében a statisztikai adatok 2013-ban emelkedést mutatnak minden vonatkozásban. Az 55
felettiek foglalkoztatottsága továbbra is gondot jelent a munkaerőpiacon,a közmunkaprogram ad lehetőséget a
munkavállalásra. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten ,igyekszik több aktív korút bevonni a programjaiba.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában
részesülők száma
időskorúak járadékában részesülők
év
száma
2008
1
2009
1
2010
1
2011
2
2012
2
2013
2
2014
1
2015
2
(Forrás: Önkormányzat

Jelentős változás nem tapasztalható az időskorúak járadékának igénylésében.
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
év

Mozielőadás Színházelőadás
látogatása
látogatása

2008
2009
2010
2011
2012
2013 0

alkalom
0
0
0
0
0

alkalom
0
1
1
1
0
2

Közművelődési
Múzeumi
Könyvtár
intézmény
Vallásgyakorlás Sportrendezvényen
kiállítás
látogatása rendezvényén templomban
részvétel
megtekintése
részvétel
alkalom
alkalom
alkalom
alkalom
alkalom
0
10
5
60
0
1
10
5
60
0
1
10
5
60
0
1
10
5
60
0
0
10
5
60
0
2
10
5
60
0

(Művelődési ház adatai)
A közművelődési programokhoz az idősek továbbra is hozzáférnek és igényt is tartanak ezekre a programokra.
Több alkalommal egészségfejlesztési programon is részt vehettek az Ikszt programjaiban.

6.3Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

eredmények

Sok az elmagányosodott idős

Szociális háló kiszélesítése
Közösségi rendezvények
szervezése
Az aktivitást megőrző programok
szervezése

Korlátozott az idősgondozás
lehetősége

Nappali ellátású napközi otthon
létrehozása
pályázati forrással

-Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás társulásban
megoldott(Térségi Humán
Szolgáltató Társulás)
-időseknek szervezett
szabadidős programok
Folyamatban

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és új fejlesztési lehetőséget nem tártunk fel. A fejlesztési
lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
„Az alapvető emberi jogok érvényesülésének fejlődése hozta magával azt a szemléletet,
mely szerint a társadalmi környezetünket úgy kell felépíteni fizikai, információ-kommunikációs
és morális szempontból egyaránt, hogy az biztosítsa az emberi jogok egyenlő és
szabad érvényesülésének lehetőségét minden ember, így a fogyatékos emberek számára
is. Az emberi jogi megközelítés szerint , ha bármely személynek vagy társadalmi csoportnak
önhibáján kívül hátrányt kell elszenvednie, az abból adódik, hogy az adott társadalom
nem teljesíti az alapvető kötelezettségét, mivel nem tesz meg mindent az egyenlő emberi
jogok érvényesülése érdekében.”
( részlet a Fogyatékos Emberek Szervezte Tanácsának (FESZT) )
7.1 Törvényi változás hátterének bemutatása

A megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyek ellátórendszere átalakításának célja,
a komplex rehabilitáció szerepének hangsúlyosabbá tételével, eszköztárának bővítésével a
foglalkoztatás elősegítése. A célok elérése érdekében került átalakításra a megváltozott
munkaképességű, egészségkárosodott személyek ellátórendszere, valamint a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtott támogatási formák összessége.
2014. január elsejével a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az
átmeneti járadék, mint ellátástípusok megszűntek. Helyettük új, egységes ellátások kerültek bevezetésre:
- a rehabilitációs ellátás: foglalkoztatásra, rehabilitációra javasolt személyek jövedelempótló ellátása,
- a rokkantsági ellátás: a foglalkoztatásra, rehabilitációra nem javasolt személyek jövedelempótló ellátása.

A komplex minősítési rendszer szabályairól a 7/2012.(II. 14.) NEFMI rendelet rendelkezik. A minősítési
rendszer keretében az egészségi állapotot vizsgálják. Egészségi állapoton az egyén fizikai, mentális,
szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség
következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait értjük. Az egészségi állapot
vizsgálata mellett sor kerül a rehabilitálhatóság foglalkoztatási és szociális szempontú vizsgálatára.
2014. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki
- a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, 10 éven belül legalább
2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek,
- akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1
kategória), a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és legfeljebb
a minimálbér 40 százaléka (37.200,- Ft)

39

- aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória), a havi
átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka (37.200,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 50
százaléka (46.500,- Ft).
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a megyei, fővárosi kormányhivatallal köteles együttműködni,
amelynek keretében teljesítenie kell a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles
- a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban a rehabilitációs szakigazgatási szervnél megjelenni,
- értesítési kötelezettségét teljesíteni,
- aktívan munkahelyet keresni,
- a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, megfelelő
munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és megfelelő munkahelyre szóló
állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű
egészségkárosodott személyek
év
személyek ellátásaiban részesülők
szociális ellátásaiban részesülők
száma
száma
2008

31

0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

29
27
27
28
63
63
59

0
0
0
0
0
0
0
(TEIR, Önkormányzati adatok)

A megváltozott munkaképességűek száma jelentősen megemelkedett a 2013-as évben, így 63 főre emelkedett.
Ez köszönhető ,a fent említet törvényi módosításoknak is.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
év
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
47
58
43
55
46
45
42
39
(TEIR, Önkormányzati adatok)
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A közgyógyellátásban sincs jelentős változás. A törvényben foglaltak szerint , mindenkinek egyenlő hozzáférése
van,az ellátásra való jogosultságra.
A feladatellátás a kormányhivatal feladatkörébe került(2017.02.21). A társadalmi szolidaritás elve alapján
lehetőség van közgyógyellátás terhére igénybe venni egyes gyógyító ellátásokat. A közgyógyellátás a szociálisan
rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátást a járási hivatalnál lehet kérelmezni, ahol
hatósági eljárás során megvizsgálják a jogosultsági feltételeket és megállapítják a gyógyszerkeretet. Az eljárás
során figyelembe vett rendszeres gyógyító ellátásokat a közgyógyellátást igénylő kérelmére – a kérelem
benyújtása előtt – a háziorvos igazolja.
7.3 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása , kedvezményei:
Kiegészítés:
A fogyatékkal élők a települési támogatást vehetik igénybe, nehéz anyagi helyzetük enyhítésére. Az
önkormányzat szociális ellátórendszere és egészségügyi intézményei biztosítják a fogyatékkal élő személyek
lakókörnyezetükben való ellátását, illetve a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését.
7.4 A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
Kiegészítés:
Továbbra is fontosnak tartja az Önkormányzat, hogy valamennyi közszolgáltatást nyújtó épülete akadály
mentesítve legyen. A pályázati forrásoknak köszönhetően, az elmúlt 2 évben több beruházás is lehetővé tette ,
hogy a fogyatékkal élő személyeknek is javuljon az életminősége.
Sikerült létrehozni egy szabadidőparkot, amely a XXI. század követelményeinek megfelel, a burkolat és a járda
szint között kerekes kocsival is könnyen és biztonságosan lehet közlekedni. Az elhelyezett játékok között is
megtalálhatóak a mozgáskorlátozottak által is használható eszközök. A beruházásnak köszönhetően nőtt a
„zöldfelület” és esztétikussá vált a környezet,ahol lehetőség van az aktív kikapcsolódásra is.
A járdafelületek minőségében is jelentős változás történt több száz méteren. Az önkormányzat, a
közfoglalkoztatottak segítségével végeztette el a kivitelezést, és az újonnan lerakott térkő burkolattal minőségi
járda készült, mely akadálymentes közlekedést biztosít az „érzékeny” csoportok számára is.

Az orvosi rendelő felújításával, már teljes mértékben megvalósult, a mozgáskorlátozott személyek
akadálymentes hozzáférhetőségét biztosító környezet kialakítása. Az épített környezet szolgáltatás
hozzáférhetőségének biztosítása , tehát hozzájárul a „használó-központú”, az emberek különböző és időben
változó igényét figyelembe vevő környezet kialakításához. Így a kismamák ,a mozgás- ,hallás-,látáskárosodottak
is megfelelő környezetben jutnak hozzá, az egészségügyi szolgáltatáshoz.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

eredmények

Akadálymentes
közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés még nem 100%-os

Pályázati források segítségével
minél több középületet fizikailag
akadály mentesíteni kell
Információs és kommunikációs
akadályok leküzdése

Pályázati forrásból
akadálymentesített orvosi
rendelő
Járdák felújítása, park
építés
A közszolgáltatások info
–kommunikációs
akadálymen-tesítése
megoldott.
Az önkormányzat saját
honlapot üzemeltet, ahol
a települést érintő friss
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hírek,
információk
elérhetőek.

is

Megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása nem megoldott

Foglalkoztatást támogató állami
Folyamatban
intézkedések segítségével
Munkahelyek teremtése,
kedvezményekkel
A településen élő fogyatékkal
Az adott célcsoport
Folyamatban
élők számáról és helyzetéről
feltérképezése,
nagyon kevés információval,
kapcsolatfelvétel a fogyatékkal
adattal rendelkezünk
élőkkel foglalkozó
intézményekkel, az egészséges
emberek érzékenyítése az
irányukba már gyerekkortól
kezdve
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és új fejlesztési lehetőséget nem tártunk fel. A fejlesztési
lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.

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
lebonyolításába, és az önkéntes munkában is aktívan részt vesznek
A településen lényegi változások történtek az önszerveződő közösségek életében. Egy új csoport jelent meg ,
illetve a megmaradt régi szereplők tevékenysége kicsit kiegészült .

Változások:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 2013 óta a csoport nem működik formálisan, egészségügyi okok miatt többen már
nem tudtak aktívan részt venni a foglalkozásokon, összejöveteleken, így sajnálattal megszűnt. Alkalmanként
szerveznek kirándulásokat, színházlátogatást,de klubtevékenységet nem folytatnak.
Attalai sportegyesület: 2013-ban forráshiány miatt az egyesület már nem tudta fenntartani magát ,így
hivatalosan is megszűntették a működését.
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Működő civil szervezeteink:

2013-ban alakult a Szentháromság együttes 10 fővel, akik egyházi énekekkel színesítik a hitközség életét. Az
együttes tagjai, különböző hangszereken (fuvola,gitár,zongora) szólaltatják meg azokat a lélekemelő
énekeket,amelyeket orgonakísérettel ismerhetünk .A környező településekre és külföldre is meghívást kapnak a
nagyobb egyházi ünnepekre.
Nyílt Szívek egyesület:
Az egyesület tevékenysége során az alábbi – az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ (c)pontjában felsorolt- közhasznú
tevékenységet folytatja:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
- szociális tevékenység, családsegítés
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
Több közös programot sikerült megszervezni az IKSZT-vel közösen, amely a fogyatékkal élők mindennapi
nehézségeire hívta fel a figyelmet. Betekintést engedtek a hallássérültek, mozgáskorlátozottak, látássérültek
korlátozott világába,napi nehézségeikbe a társadalom oda figyelésének hiányosságaira.(TÁMOP Építő
közösségek pályázata „Láthatatlan valóság” programja)
Változás:
Attala Községért Közalapítvány:
2014-ben az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszeréhez,mely lehetővé
teszi a pályázatot beadó diáknak ,hogy 10 hónapon keresztül anyagi támogatásban részesüljön. A 2015-ös
tanévben 5 tanuló részesült az ösztöndíjban,mely diákonként 5000 Ft támogatást jelentett. Ebből az összegből,
Attala Községért Közalapítvány kuratóriuma, 2000 Ft/fő támogatási összeget átvállalt,így járulva hozzá a
felsőoktatásban résztvevők díjazásában,ösztönzésében.
2016-os tanévre ismételten beadta pályázatát az önkormányzat ,és a megállapodás értelmében az Alapítványa
továbbiakban is vállalja korábbi támogatási felajánlását.

Ifjúsági klub:
A fiatalok klubja nyári időszakban működik aktívabban. Tudják a fiatalok azt, hogy nekik kell megfogalmazniuk
akaratukat és csak velük együttesen lehet megoldást kitalálni az igényeikre.
Programokat, kirándulást szerveztek korábban is maguk között, de részt vesznek az Önkéntes fiatalok napján
.Falunapi programok szervezésébe is aktívan bekapcsolódnak, de önállóan is szerveznek programokat. Nagy sikert
aratott a Kismotoros találkozó, amelyet teljesen önállóan szerveztek meg és bonyolítottak le immár 3 éve.
2015 nyarán a munkaügyi központ által meghirdetett nyári diákmunkára , 2 főt vett fel az Önkormányzat ,napi 4
órás foglalkoztatási idővel,az Ikszt-be. Ennek kapcsán sikeresen bekapcsolódtak a több hetes gyerektábor
életébe,amely a gyerekmegőrzésen kívül ,többszintű képességeket fejlesztett és teljesen ingyenes volt.(angol
nyelv,környezetismeret,kézműves foglalkozás,olvasáskultúra fejlesztés)
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Attala Község Önkormányzata több középiskolával együttműködési megállapodást kötött, hogy az iskolai
közösségi szolgálatot a diákok helyben tudják ledolgozni. A kötelező 50 órát az óvodában és az Ikszt –ben töltik ,
különböző rendezvények kapcsán segítik az intézményekben dolgozók munkáját. Jelenleg 4 fő diák végzi közösségi
szolgálati tevékenységét az Ikszt-ben.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.)
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolására
fejlesztést eszközöltünk a település honlapján, hogy a wwwattala.hu honlap egyfajta portálként is működj

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében , a 2013-ban meghatározottak továbbra is aktuálisnak
tűnnek. A HEP IT -ben megfogalmazott intézkedések megvalósítása indokolt,ezért módosítani szükséges a
határidejük időpontjait.
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A lejárt határidejű intézkedések részletes elemzése a következő:

Célcsoport

Következtetésben
megjelölt
beavatkozási terület,
mint
intézkedés címe,
megnevezése

Az intézkedésbe bevont
faktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Munkaügyi
központ,
Helyi
foglalkoztatás
közfoglalkoztatás
erősítése
Önkormányzat szociális
ügyintéző

Romák
és/vagy
mély
szegénységben élők

Szociális
gyerekjóléti
szolgáltatások
bővítése

Újra tanulok!

Legyél te a legjobb!

Gyermekek

-kulturális közfoglalkoztatásba való

bevonás(2013-tól 2 fő)
-Építő közösségek –
népi pályázat
mesterségek
programja
-Start munkaprogram

és
„Kapaszkodó”
Önkormányzat

-szociális tüzelőanyag
támogatástámogatás

-8.évfolyamot
befejezők
a
Pályázatok, felnőtt képző
felnőttoktatásban 5 fő
intézetek mentorálasával
- karbantartó, parkgondozó képzés
3 fő
Közművelődési
-Bursa Hungarika pályázat
intézmények
- alapítványi ösztöndíj pályázat
Ösztöndíjas pályázatok
Civil szervezetek
IKSZT- közösségi színtér -nyári diákmunka
bevonásával

Szülők tájékoztatása
Szociális hálózat
Önkormányzat

Nyáron is lakj jól

Idősek

Intézkedés eredményei

-honlapon történő
tájékoztatás

Nyári gyerekétkeztetési -folyamatban
pályázat
Önkormányzat

-Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Elmagányosodni vagy Idősek klubja
-időseknek szervezett szabadidős
élni
,pályázati forrás nappali programok az ikszt-ben
idősek otthonára
(foltvarrás ,könyvtári programok
IKSZT
stb.)
-szociális tüzelőanyag támogatás
-bűnmegelőzési program
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Visszatérés
munkaerő piacra

a

Anyának munka kell!

-folyamatban
Pályázati forrás
Munkaügyi központ
Munkaügyi hivatal
Pályázatok
részvétel

Nők
Nem vagy egyedül!

Akadályok
könnyebb

„Kapaszkodó”
klubja
IKSZT

nélkül

Önkormányzat
Helyi vállalkozás
Fogyatékkal
élők

Munkaügyi Központ
Kicsit Más vagyok!
Önkormányzat
A településen élő
fogyatékkal élők
számának
felderítése,helyzetének
feltérképezése

-kulturális közfoglkoztatásba való
bevonás
-Ikszt Baba mama
- nyári gyerektábor
Pályázati forrásból
akadálymentesített orvosi rendelő
Járdák felújítása,park építés
A
közszolgáltatások
info
kommunikációs akadálymentesítése
megoldott.
Az önkormányzat saját honlapot
üzemeltet, ahol a települést érintő
friss
hírek,
információk
is
elérhetőek.
Folyamatban van, de
felderítése
a
személyiségjogok
védelme miatt nagyon
nehéz.

Változás:
Új IT rögzítése:

Célcsoport

Gyermekek

Következtetésben
megjelölt
beavatkozási terület,
mint
intézkedés címe,
megnevezése

Óvoda
épületének
fejlesztése, bővítése

Az intézkedésbe bevont
faktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Önkormányzat
Pályázatok

Intézkedés várható eredményei

Korszerű környezetben,színvonalas
kisgyermekkori nevelést biztosítani
minden gyermek számára. Az óvoda
esélyteremtő szerepének és
hátránykompenzációs képességének
erősítése. Kisebb létszámban
működjenek az óvodai
csoportok,ezzel a pedagógiai munka
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hatékonyabban működjön.

47

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A
B
A helyzetelemzés
Int
Az intézkedés következtetéseiben feltárt
ézkedés
címe, megnevezése esélyegyenlőségi probléma
orszáma
megnevezése

C

D

A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni kívánt
összhangja egyéb stratégiai
cél
dokumentumokkal

E
Az intézkedés tartalma

F

G
H
I
J
Az
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedésintézkedés
megvalósításához szükséges
eredményességét mérő
eredményeinek
felelőse megvalósításának
erőforrások (humán, pénzügyi,
indikátor(ok)
fenntarthatósága
határideje
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Nemzeti
Több aktív korú
Felzárkóztatási
Helyi
munkavállalót kell bevonni a
Több aktív korú
Stratégia(NTFS) Új
1 foglalkoztatás munkaerőpiacra,a
munkavállaló foglalkoztatása
Széchenyi Terv
elősegítése
vállalkozóvá válást is elő kell
Foglalkoztatási
segíteni
programja
A településen emelkedik
folyamatosan a hátrányos
Szociális és
helyzetű családok száma. A
Nemzeti
gyerekjóléti
gyerekek-és családjaik
Csökkenjen a hátrányos
Foglalkoztatási Paktum
2
szolgáltatások ellátásánál,nagy figyelmet
helyzetben élők száma
Önkormányzat szociális
bővítése
kell fordítani a szociális
rendelete
hálónak,kiszélesítve
hatáskörüket.

3

-információhoz jutás,
hivatalos adatok alapján
Adathiány a 8. évfolyamot valós kép kialakítása a
Nemzeti
illetve középfokú iskolát
felnőttoktatásban részt
Felzárkóztatási Stratégia
felnőttoktatásban eredményesen vevők számáról Gazdaság fejlesztő
Újra tanulok!
elvégzők számáról, így nincs arról beavatkozások irányának
programok Új Széchenyi
információnk, hogy a
meghatározása Terv Foglalkoztatási
településünkön milyen a felnőtt képzéseken, oktatáson
programja
lakosság iskolázottsága
való részvétellel az
iskolázottság növelése,
szakma szerzése

Helyben
Vállalkozások
foglalkoztatottak
Pályázatok,
ösztönzése és a
Polgármeste 2018.12.31
Helyi vállalkozásokkal
száma(20 fő)
Személyi és tárgyi
közmunka programban
r
.
megállapodva fenntartható
Vállalkozások,őstermelők
feltételek
való részvétel
száma(10 fő)

Gyerekjóléti
Résztvevők száma(20
szolgáltatások bővítése, Polgármeste
fő), Prevenciós
2018.12.31
Felzárkóztatási
r
programok száma(5
programok szervezése
alkalom)

Önkormányzati
Az önkormányzat- és a
költségvetés,pályázati szociális háló
programok állami
programjainak
szervezése,személyi kiszélesítésével
és tárgyi feltételek
fenntartható

- iskolázatlanok
számának felmérése
(előzetes tájékoztatás,
- pontos információk az
kérdőívek szerkesztése,
adott területről, konkrét
igényfelmérés, partnerek
segítségnyújtási lehetőség Pályázati források,
-megfelelő széleskörű
bevonása) -beérkezett
javuló iskolázottság, a
Önkormányzati
2014.07.01.
Polgármeste
tájékoztatással, információ
adatok feldolgozása,
tanulatlanságból eredő programok,eszköz és
r
adással, segítségnyújtással, Lezárt
ezek alapján a képzések,
hátrányok csökkenése, személyi feltételek TKKI-vel
pályázatokkal fenntartható
oktatási lehetőségek,
társadalmi beilleszkedés kapcsolatfelvétel
anyagi erőforrások
könnyebb, eredményesebb
felkutatása, a
munkakeresés,
képzésekhez hozzájutás
propagálása

A program megvalósult 2012-2013 évben. Az alapkompetencia képzésbe 5 főt sikerült beintegrálni, míg a karbantartó, parkgondozói képzésbe 3 fő vett részt sikeresen.
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A

B
A helyzetelemzés
Int
Az intézkedés következtetéseiben feltárt
ézkedés
címe, megnevezése esélyegyenlőségi probléma
orszáma
megnevezése

C

D

A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni kívánt
összhangja egyéb stratégiai
cél
dokumentumokkal

E
Az intézkedés tartalma

F

G
H
I
J
Az
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedésintézkedés
megvalósításához szükséges
eredményességét mérő
eredményeinek
felelőse megvalósításának
erőforrások (humán, pénzügyi,
indikátor(ok)
fenntarthatósága
határideje
technikai)

II. A gyermekek esélyegyenlősége
Korszerű környezetben,
színvonalas kisgyermekkori
nevelést biztosítani
minden gyermek
Óvoda
számára.Az óvoda
épületének Megnövekedett az igény az
esélyteremtő szerepének
fejlesztése,
óvodai férőhelyekre, ezért
és hátránykompenzációs
bővítése
szükséges az óvoda
képességének
épületének bővítése
erősítése.Kisebb
létszámban működjenek az
óvodai csoportok,ezzel a
ÚJ Intézkedés!
pedagógiai munka
hatékonyabban működjön

Széchenyi 2020
pályázat TOP
pályázat

Az óvoda épületének
bővítése,ezzel a
férőhelybővítés is
megvalósul.
Polgármester
2018.12.31.
Korszerű,modern
környezetbe
nevelődjenek a
gyerekek.

3-5 fővel bővüljön az
Pályázati forrás
óvodai létszám
Önkormányzati forrás
Csoportszoba bővítés

Községünkben hiányzik a
Minden gyerek lakjon jól
nyári gyermekétkeztetési
akkor is ,ha az oktatási
program. Mivel a hátrányos
intézményeknél éppen
Nyáron is lakj
NTFS Szociális
Nyári étkeztetés
Polgármeste
Étkezésben részesülők Pénzügyi,személyi és
1
helyzetű gyerekek száma
szünet van A szülők
2018.12.31
jól
rendelet
biztosítása(hideg vagy meleg)
r
száma(30 fő)
tárgyi feltételek Pályázatok
emelkedik,fontos lenne, hogy
felelős döntése a
nyáron is részesüljenek élelmiszer gyerekek ellátásában(
ellátásban.
cigi vagy meleg étel)
A rendszeres szociális
kedvezményekről,és további
A kedvezményekről
Érdeklődők száma(20%- Személyi és tárgyi
támogatások lehetőségeiről széles
A szülők legyen
Szülők
mindenki egyenlően
Szociális rendelet
Polgármeste
al emelkedjen)
feltételek Szociális
2
körű tájékoztatás a rászorulók
tájékozottak az őket megillető
2018.12.31
tájékoztatása
tájékozott legyen
NFTS
r
Tájékoztatás 6
intézmények
részére. Sajnos nincs mindenki
illetményekkel kapcsolatban
,merjenek kérni segítséget
alkalommal
erőforrásai
tisztában azzal ,mire lenne
jogosult.
Egy olyan
Olyan programok
Nyári tehetséggondozó
NTFS
tehetséggondozási program,amely szervezése,amely az aktív
táborok, programok
Pályázati forrás
Ösztöndíjprogram(Csányi
Legyél te bevonja
a
a csellengőket,illetve
szabadidő eltöltése
elindítása,pályázati úton Polgármeste
Résztvevők száma(15
Önkormányzati
fő)
3
alapítvány)
2018.12.31
legjobb! lehetőséget ad a
mellett,lehetőséget teremt
való
r
Ösztöndíjazottak száma(15
költségvetés
fő)
Személyi és
Tehetséggondozó
szorgalmas,kiugró tehetséggel
a tehetséges gyerekek
megszervezése,elindítása
tárgyi feltételek
alapítvány
rendelkező HH
támogatására,és a
Közintézmények hasznos

Az önkormányzat,
intézmények
koncepciójába
beépítve fenntartható

Önkormányzat
intézkedéseibe
beépítve fenntartható

Nem releváns

Az Önkormányzat
koncepciójába
beépítve fenntartható;
(Ifjúsági stratégia)
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A

B
A helyzetelemzés
Int
Az intézkedés következtetéseiben feltárt
ézkedés
címe, megnevezése esélyegyenlőségi probléma
orszáma
megnevezése

C

D

A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni kívánt
összhangja egyéb stratégiai
cél
dokumentumokkal

gyerekeknek.(Ösztöndíjprogramok csellengő motiválatlan
felkutatása)
gyerekek
felzárkóztatásában.

E
Az intézkedés tartalma

F

G
H
I
J
Az
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedésintézkedés
megvalósításához szükséges
eredményességét mérő
eredményeinek
felelőse megvalósításának
erőforrások (humán, pénzügyi,
indikátor(ok)
fenntarthatósága
határideje
technikai)

szabadidős
programjainak
kiszélesítése
Tehetséggondozó
ösztöndíjak felderítése

III. A nők esélyegyenlősége
GYED-ről,GYÁS-ről
visszatérő nők elhelyezkedési
Anyának
1
esélye lényegesen rosszabb,így a
munka kell !
nők munkanélkülisége
fokozatosan nő.

2

A gyermekét egyedül nevelő
nők ,nehezen élik meg az
elhagyatottságot és a terhek is
Nem vagyjóval nagyobbak amelyeket
egyedül cipelniük kell.A sokgyermekes
anyák terhei is jóval nagyobbak
,ezért mentálisan ,érzelmileg
labilisabbak lehetnek.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Sok az elmagányosodott
idős a faluban, akiknek az
Elmagányosod
ellátásáról kevés az információ. A
1
-ni vagy élni!
szociális biztonság emelésével
,lehetőséget teremtünk a nyugodt
idős korra.
Fontos hogy a fiatalok
együtt érzőek legyenek az
Generációs
2
idősekkel kapcsolatban. Olyan
programok
programok szervezésével kívánjuk
közelíteni a

Nemzeti
Gyerekek nappali ellátását
Foglalkoztatási Paktum
biztosító intézményekÚj Széchenyi Terv
működét fenn kell tartani.
Foglalkoztatási
A nők versenyképes programja
foglalkoztatáshoz jussanak.
Településfejlesztési
koncepció
Nők biztonságérzetének
javítása,a szociális
ellátórendszer
segítségével Gyermekek
NTFS Szociális
eljuttatása
rendelet Önkéntes
rendezvényekre,minőségi
adakozás
szabadidős programokra
Az emberek legyenek
adakozóak a rászorulókkal
szemben.

Idősek
elmagányosodásának
Idősügyi stratégia
magakadályozása, Nappali
Szociális rendelet
ellátás létrehozása
Idősek és fiatalok
kapcsolatának
NTFS Ifjúsági
erősítése,ezzel együttstratégia
egymás segítése

Közoktatási
intézmények fenntartása
Önkormányzati
Munkát vállalók
Pályázati
,a gyerekfelügyelet
,Munkaügyi központ és
Polgármeste
száma,képzéseken források,kihasználása,
2018.12.31
megoldásával. Képzési
a pályázati források
r
résztvevők száma(20%-al
foglalkoztatók
programokkal a nők
segítségével
emelkedjen)
támogatásával fenntartható
elhelyezkedésének
fenntartható
elősegítése
Célzott segítségnyújtás a
bajba jutottaknak.
Érezzék a szociális
rendszert maguk
Támogatottak
mellet,hogy
száma(20%-al
Szociális szféra
Az önkormányzati ,a
könnyebben elviseljék a
emelkedjen)
szakembereinek magas
Polgármeste
magán-és szociális
nehézségeket .
2018.12.31 Rendezvényeken szintű képzése
r
szféra összefogásával
Időszakos gyűjtések.
megjelentek aránya(50
Pályázatok,személyi és
fenntartható.
Minőségi
fő) Empatikus emberek
tárgyi feltételek.
rendezvényeken való
összefogása(10 család)
részvétel. Tanoda a
többgyerekes családok
részére.
Elmagányosodott idősek
Önkormányzati
nappali ellátásának
Nappali ellátás 20
fejlesztés, civil
Önkormányzat
létrehozásával
Polgármeste
2018.12.31 férőhellyel Programokon szervezetek, Személyi
koncepciójában fenntartható
,programok bővítésével
r
résztvevők száma(50 fő) és tárgyi feltételek
pályázatok segítségével
az elszigetelődés ellen
bővítése.
próbálunk intézkedni.
Közös programok
Személyi-és tárgyi
szervezése,amely közös
feltételek biztosítása az
Önkormányzat
Polgármeste
Programokon való részt
élményekre épül. Ennél
2018.12.31
önkormányzat
koncepciójába beépítve
r
vevők száma(50 fő)
nagyobb erőt semmi
költségvetésében, Pályázati
fenntartható
nem adhat ,hogy a
források kihasználása
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A

B
A helyzetelemzés
Int
Az intézkedés következtetéseiben feltárt
ézkedés
címe, megnevezése esélyegyenlőségi probléma
orszáma
megnevezése

nemzedékeket,amelyben nincs kor
alapján különbözőség.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

C

D

A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni kívánt
összhangja egyéb stratégiai
cél
dokumentumokkal

E
Az intézkedés tartalma

F

G
H
I
J
Az
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedésintézkedés
megvalósításához szükséges
eredményességét mérő
eredményeinek
felelőse megvalósításának
erőforrások (humán, pénzügyi,
indikátor(ok)
fenntarthatósága
határideje
technikai)

generációk egymásra
találjanak.

Fizikai korlátok ,akadályok
Akadálymentes
Önkormányzati
megszüntetése,kiterjesztve
Fogyatékosságügyi
közintézmények költségvetés, Pályázati
Önkormányzat,intézm
a hallás és látássérültekre
A közintézmények teljes Polgármeste 2015.12.31
stratégia Szociális
emelkedjenek (2 épület)
források kihasználása ények koncepciójába
is. Információs és
körű akadálymentesítése r
.
koncepció
Fogyatékosok
Személyi és tárgyi feltételek
beépítve fenntartható.
kommunikációs akadályok
elégedettsége(80%)biztosítása
megszüntetése.
- adatgyűjtés kérdőívvel,
honlapon, háziorvosok,
gyógyszertár,
egészségügyi
intézmények
- fogyatékosok száma,
segítségével,
különböző
helyzetfelmérés –
fogyatékossági
- begyűjtött hiányzó
begyűjtött adatok
A településen élő
kategóriákba sorolás
Kicsit MÁS
adatok feldolgozásával a
feldolgozása, javaslatok,
fogyatékkal élők számáról és
Nemzeti
ismerete, háziorvosi
vagyok!A
célcsoport helyzetére, igényeire
segítségnyújtási módok
helyzetéről nagyon kevés
Fogyatékossági Stratégia
nyilvántartás,
Munkaügyi központ Az
településen élő
vonatkozóan konkrét
kidolgozása - a célcsoport
információval, adattal
Új Széchenyi Terv
Polgármeste
későbbiekben
Háziorvos,Szociális hálóönkormányzat,munkaügyi
2 fogyatékkal
segítségnyújtási javaslatok
tájékoztatása a segítő
2018.12.31
rendelkezünk, nincs ismeret a
Foglalkoztatási
r
foglalkoztatottság Önkormányzat Személyi
központ,
és
állami szféra
élők számának,
kidolgozása, pontos helyzetkép
szervezetekről,
fogyatékosságok típusáról sem,és
programja Szociális
növekedése tárgyi feltételek biztosítása
segítségével fenntartható.
helyzetének
kialakítása , - a fogyatékkal élők
lehetőségekről,
arról milyenek a munka erőpiaci
rendelet
adatfrissítés,
feltérképezése
esélyegyenlőségének
intézményekről esélyeik
aktualizálás,
megvalósítása
kapcsolatfelvétel a
kapcsolattartás,
fogyatékkal élőkkel
intézkedési tervek
foglalkozó
készítése
intézményekkel, az
egészséges emberek
érzékenyítése az
irányukba már
gyerekkortól kezdve

A település középületeinek
akadálymentesítése még
Akadályok
1
folyamatban van,ezért a fizikai
nélkül könnyebb
akadályok leküzdése az egyik
legsürgetőbb pályázati cél.
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Megvalósítás
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmény vezetője 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 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 képviselő-testületi
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
faktorainak 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.

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:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Kőnigné Nagy Magdolna
(esélyegyenlőségi referens) 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-et,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést
kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának
okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési
tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a
benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
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.

4. Felülvizsgálat módja és dátuma

Attala Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született
észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. Ezt követően Attala
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének eleget
tett,és az önkormányzati 39/2017.(IV.28)számú határozatával elfogadta.

