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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, Ópályi Község Önkormányzata 
az Esélyegyenlőségi Programban 60/2013. (VII. 04.) számú Önkormányzati 
határozatában rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 
Ópályi Község Önkormányzata eleget téve törvényi kötelezettségének 2015. évben 
elvégezte a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát. A felülvizsgált 
dokumentum azokat a fejezetrészeket tartalmazza, melyben a 2013. július 04.-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 jelentősebb változások történtek az eredeti 
HEP elfogadása óta. Az eredeti elfogadott HEP dokumentummal együtt érvényes. 

Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi 

Programmal összehangolja a település más dokumentumait1, 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. 
 
A település demográfiai mutatói 

 
Ópályi Község lakosságszáma 2015. évben 3163 fő, amelyből a 0-18 éves népesség 
száma 890 fő. Az ellátások szervezése kapcsán figyelembe veendő számok e 

korcsoporton belül: a 0-3 éves korúak száma 215 fő, a 4-7 éves korú gyermekek 
száma 194 fő, a 8-14 évesek száma 309 fő, míg a 15-18 évesek száma 172 fő, 

nyugdíjkorhatárt betöltöttek 479 fő, az aktív korú nem foglalkoztatottak száma 400 
fő, a többi aktív korú kereső, illetve munkahellyel nem rendelkező regisztrált 
munkanélküli.  

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

 
Ópályi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 
érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda 

kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 

 
A 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. 
 
 

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.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

Kiegészítés : 

❖ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 
❖  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. Törvény 
❖  A Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV törvény 
❖  A Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény 
❖  A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
❖  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 
❖  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

Törvény 
❖  Az Egyenlő Bánásmód Hatóságokról és eljárásnak részletes szabályairól szóló 

362/2004.(XII.26.) Kormányrendelet előírásaira. 
❖  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései 
kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, 
ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti 
Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

Változás: 

1. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 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 megszűnt és önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény 
felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31.-
ig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

2. 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. 
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Átruházott feladatok: 

- Egyszeri gyógyszertámogatás jogosultságának megállapítását  

- Rendszeres gyógyszertámogatás jogosultságának megállapítását 

- Kegyeleti támogatás jogosultságának megállapítását 

- Közüzemi támogatás jogosultságának megállapítását  

- Szemétszállítási díj- kedvezmény jogosultságának megállapítását 

a Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja.  

- Rendkívüli települési támogatás jogosultságának megállapítását a Képviselő-

testület azonnali intézkedést igénylő esetben a Jegyző hatáskörébe, nem 

azonnali intézkedést igénylő esetben a Humán Bizottság hatáskörébe utalja. 

 

3. 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). 
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). 

 

4. 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. 

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

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

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 
kerültek. 
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 
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meg. Ezek az ellátások a következők: 
-  aktív korúak ellátása, 
-  időskorúak járadéka, 

-  ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 

-  közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), 

-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntöttek. Az 
önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás 
lett, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatták 
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 került. 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 szerezhettek 
jogosultságot.  
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők voltak:  

ciális segélyre jogosult személyek ellátásra való 
jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.  

ügyfél 2015. március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult.  

az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 

lettek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális 
segélyre, mert egészségkárosodottnak minősültek, vagy 14 év alatti gyermekük 
felügyeletét másképp biztosítani nem tudták.  



 
Ópályi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

2015 Ópályi 
 

8 

együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, 

együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást kaphattak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg 
rendszeres szociális segélyre.  

meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az 

együttműködést nem vállalta, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
meg kellett szüntetni.  
 

 

 
 

Az újonnan bevezetett egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
(EGYT) összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján 
kell 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. 
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Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat 
elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodott.  

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. 
 

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.  

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett 
benyújtani.  

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a 
lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakult:  

-ig megállapították, akkor az 

ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a 
lakásfenntartási támogatásra.  

-ét követően döntött a támogatásra való jogosultságról, 
akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani.  

 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.  
 
III. 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.  
 

IV. 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 kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett 
benyújtani.  

A korábban hatályos szabályokat kellett 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.  
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Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 

gyógyszerkiadások viseléséhez.  
 

V. Méltányossági ápolási díj  
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.  
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek 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.  
 

VI. 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 állt, 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:  

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában 

lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.  
 
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kellett 

megalkotnia. Az Önkormányzat megalkotta a 2/2015.(II. 27.) számú ÖNK. rendeletét, 
amely a 7. pontban leírtak alapján az alábbiak szerint módosultak.  
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7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő 

módosítások 

 Az intézményi térítési díj szabályainak változása 

 A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 

 Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális 

intézményekben 

 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 

 A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő 

befogadás szabályainak módosítása 

 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 

 Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 

 Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 

 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 

 Jogorvoslati rend pontosítása 

 A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 

 A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 

 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 

 Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 

 

8. 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 

 

9. 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 

 A Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat összevonása 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid 

bemutatása. 

 Településrendezési eszköz (Helyi Építési Szabályzat, Település Szerkezeti Terv) 
  2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatások helyi 

szabályozásáról 
 Ópályi Község Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. évre  
 Ópályi Község Településfejlesztési Koncepciója 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

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 kutatás-

fejlesztésre 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 
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2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 

2.1 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 

szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének (a 8-as pontba feltöltött 

indikátor tábla) a 2013- 2014 évi adatokkal való feltöltése megvalósult. Az adatokból 

megállapítható célcsoportokat érintő helyzet elemzésben kimutatható változás nem 

történt, ezért új intézkedés bevezetése sem indokolt. A helyzetelemzés alapját szolgáló 

statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásból 

gyűjtöttük össze, valamint felhasználtuk az ágazati beszámolók adatait. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

Az Ópályiban élő romákra továbbra is jellemző a mélyszegénység. A statisztikai 

adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján az egyik legsúlyosabb probléma a 

szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. 

Napjainkban a mélyszegénység fogalma gyakran hangzik el. Azt jelenti, amikor valaki 

vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, 

hogy ebből önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és 

gazdasági hátrányok, iskolázottsággal, képzettséggel és foglalkoztatottsággal 

kapcsolatban deficitek mutatkoznak meg és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. 

A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 

munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek 

szűkülésére - nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti 

ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő 

ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira és az 

öngondoskodás képesség hiányára vezethetők vissza. 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a 
foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban való 
megmaradás 

- tanácsadás, figyelemfelhívás az 
önkormányzat általi közfoglalkoztatásba 
történő bevonás lehetőségéről, 
menetéről,- 

- Munkaügyi Központba történő irányítás, 
regisztrálásra történő rábeszélés a 
további ellátások lehetősége érdekében  

hivatali ügyek intézésének nehézségei - Polgármesteri Hivatalban történő 
segítségadás, tanácsadás, hivatali 
papírok kitöltésében segédkezés 

- szociális munkát végzők részéről 
tanácsadás, felvilágosítás a 
rászorulóknak  

az eladósodás felbukkanása - figyelemfelhívás, tájékoztatás a 
lakásfenntartási támogatás 
igénybevételének lehetőségéről az 
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önkormányzatnál (közművek 
kikapcsolása elkerülése érdekében),  

- figyelemfelhívás az indokolatlan és 
nehezen nyomon követhető különböző 
hitelek felvétele ügyében 

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete - képzési programokhoz juttatás (pl. 
szakács, bolti eladó, kisgépkezelő, 
mezőgazdasági növénytermesztő- 
élelmiszertartósító) az elhelyezkedés 
esélyének növelése érdekében 

közcélú foglalkoztatottak magas létszáma - az önkormányzat önállósodási 
törekvései a foglalkoztatás terén pl. 
mezőgazdasági növénytermesztés, 
virágpalánták növelése, járdafelújításra 
térkő burkolat gyártása, árokburkoló 
elemek gyártása, ezek értékesítése  

elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon kívül szerény 
körülmények között élők rendszeres meleg 
étkezésének hiánya  

- szociális étkeztetés igénybevételére 
történő bevonás (sok esetben 
rábeszélés) a családgondozó feltérképezi 
a rászorulókat, elintézi a kérelmüket 

esetenként kialakuló bevásárlási nehézségek pénzhiány 
miatt 

- EU-s élelmiszer segélycsomagokra kiírt 
pályázatok keretében (2011. óta 5 
alkalommal osztottunk 
élelmiszercsomagot)  

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása - Közfoglalkoztatási program 
továbbfolytatása, a tanulási lehetőségek 
biztosítása, helyi lehetőségek 
felkutatása. 

Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése - A közfoglalkoztatási program 
továbbfolytatása, a tanulási lehetőségek 
biztosítása, felvilágosító, fejlesztési 
programok szervezése 

Szociális és egészségügyi szakemberek bevonásával az 
egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése 

- Felvilágosító és szűrő programok 
szervezése, egészségtudatos életmódra 
nevelés,  

Családbarát intézményrendszer kialakítása - Intézményi nyílt nap szervezése, iskola – 
óvoda 

- Közösségi ház és gyerekház létrehozása 
a szegregátumban 

Szükséglet felmérés - Szociális térkép készítése (a település, 
benne az azonosított szegregátum) 

Tiszta környezet létrehozása, fenntartása, folyamatos 
ellenőrzése 

- „Tiszta udvar rendes ház” mozgalom 
bevezetése 

- Kertek művelése, önellátás, mintakertek 
létrehozása, folyamatos ellenőrzése 

Rendközpontú közösség - Szabálykövető magatartás kialakításának 
elősegítése 

- Bűnmegelőzési prevenció, oktatással, 
képzéssel, munkalehetőséggel 

- Helyi összefogással fellépni az uzsorás 
ellen (kamatos pénz ne lehessen 
megélhetési forrás) 

- Öngondoskodás – képzés, 
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munkavállalás, munkahelyi és családi 
környezet mintájának bemutatása 

Értékteremtő közmunka - Képzések szervezése az értékteremtő  
- Közmunka érdekében 

Önellátó gazdálkodás - Önellátó gazdálkodásra nevelés 
- Komposztolás, öko-biogazdálkodás 

elterjesztése 

Családközpontú közösségfejlesztés - Családi napok szervezése települési 
szinten 

- Konfliktuskezelési tréningek szervezése 
- Jó példák megismertetése 

Motiváció felkeltése - Önkéntesség tudatosítása, önkéntes 
munka szervezése 

Analfabétizmus csökkentése - 5-6-7-8 osztály befejezéséhez képzés 
szervezése 

- Kulcskompetencia fejlesztő programok 
- Betanított munkás képzések szervezése 

„Kapd meg ami jár” - Felvilágosító programok szervezése 
- Játszótér építése, működtetése a 

szegregátum területén 

Egészségtudatosság kialakítása - Higiéniai szokások megismertetése 
- Káros szenvedélyek veszélyeinek 

tudatosítása 
- Egészségügyi ismeretterjesztő előadások 

szervezése a szegregátumban 

Hagyományok megismertetése, ápolása - Hagyományőrző csoportok szervezése, 
és működtetése 

Kisebbségen belüli közösségfejlesztés - Szülői kompetencia fejlesztés 
óvodáskortól 

- Közösségi ház építése a szegregátumban 
- Szabadidős és közösségi programok 

szervezése a közösségi házban 

Együttélés, kisebbség többség szabályainak kidolgozása - kulcskompetencia fejlesztés 

 
 

Beavatkozási terv: Óvodai korai fejlesztés a szegregátumban. 

A szocializáció folyamata és színterei 

A szocializáció: a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén 

megtanulja megismerni önmagát és környezetét. (Megtanulunk „emberi módon” élni 

és viselkedni). A kora gyermekkori szocializáció a személyes én kialakulásával egy 

időre tehető. Az énkép az én erő fejlődik kisgyermek korban a szociális tanulás során.  

A társas hatás fő közvetítője a család. A család a szocializáció elsődleges színtere. 

Ahogy növekszik a gyerek szociális tere, egyre inkább a családon kívüli csoportok 

(közvetítő rendszerek) befolyásolják az ő szocializálódását. Fontosak a 

kortárscsoportok szerepei.  

Ami a fejlődés korai szakaszában elmaradt, az nem, vagy csak nagyon nehezen 

pótolható. A másodlagos szocializáció színterei a bölcsőde, óvoda, iskola. A 

kortárscsoportba kerüléssel a személyiség kibontakozásában egyre inkább a társak, 
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a nevelők befolyásoló hatása érvényesül, a család szerepe módosul, fokozatosan 

csökken, de nem szűnik meg. Az intézmények szerepe és lehetősége a szocializáció 

folyamatában: a korai fejlesztés alatt szülő és nevelő munkája egybe esik. Ezek a 

foglalkozások hozzájárulnak a helyes szokások kialakulásához, segíti a környezethez 

való alkalmazkodást, a beilleszkedést, nem utolsó sorban az óvodai életre való 

felkészítést. Ezt a folyamatot a biztonságérzet megteremtéséven gyorsítja, megkönnyít 

az, hogy az anyával együtt foglalkozunk a gyermekkel. 

Az elsődleges feladatunk, hogy a nevelés és szokásalakítási folyamat pedagógiai, 

pszichológiai alapját megteremtse. Ebben a folyamatban döntő fontosságú a 

kiegyensúlyozottság, szakmai felkészültség, és a nyugodtság. A segítő, bátorító, meleg 

érzelmi légkör segíti a derűs kisgyermeki személyiség kialakítását. A társakkal való 

együttlét, csoportélmények még színesebbé teszik a foglalkozásokat. Mindez már 

korán hozzásegíti a gyermeket a „másik” létezéséhez, az együttjátszás élményéhez, és 

követelményeihez, segíti az alkalmazkodás képességének kialakulását, az önállóság 

fejlődését. Természetesen lényeges az anya és a család nyújtotta érzelmi élmény. 

Nagyon fontos szerepe van a szokások kialakításának. Ebben a folyamatban fontos 

szerepe van a türelemnek, következetes magatartásának, és az egyéni különbségek 

és sajátosságok figyelembe vételének. A biztonságérzet, szükséglet megteremtése 

megkönnyíti az alkalmazkodást, majd az óvodai beilleszkedést. A korai fejlesztést 20 

család részvételével – 40 3 év alatti gyermek 20 felnőtt – tervezzük. A 

mikrocsoportokban történő foglalkozás a leghatékonyabb ebben az életkorban. Egy 

csoportba max. 8 gyerek, 4 felnőtt kerül. A résztvevők 5 csoportba lesznek osztva, 

ahol egy-egy csoport a hét 5 munkanapjából mindig ugyanazon napon vesznek részt 

a foglalkozásokon, hogy mindenki ugyanazon a programon vegyen részt. 

„Csillag-tanoda” Iskolai sikeresség elősegítése 

A tanoda a lehetőségek tárháza  

- ahol a különböző foglalkozások (barkácsolás, Vizuális tevékenységek, 

kézműves tevékenységek, dramatizálás, zenei nevelés, irodalmi nevelés, 

könyvekkel való barátkozás, idegen nyelvtanulás, stb.) során a gyermekek 

készségszintjüket fejlesztik, megismerkednek a társadalomban előforduló 

szokásrendszerekkel (illemszabály, étkezés, testápolás stb.), a népünk 

hagyományaival, a népi ünnepkörhöz tartozó dramatikus játékokkal és a 

társadalmi kultúra nevezetességeivel (képzőművészeti, irodalmi, zenei stb.) 

- fejleszti a gyerekek olyan készségeit, képességeit, melyre a tanórákon már nem 

jut idő. 

A tanodában azoknak a gyerekeknek fogunk délutáni foglalkozásokat tartani, akik 

nem járnak sem napközibe, sem délutáni foglalkozásokra. 

A tanodai foglalkozásokat napi 2 órában az alábbiak szerint végezzük: 

- Egyéni felzárkóztatást, korrekciót végezünk azoknak a diákoknak az esetében, 

akiknél kimutatható bárminemű hiányosság a tanulmányi eredményeikben. 

természetesen az aktuális fejlődési szakasz ismeretében a tanulók egyéni 

fejlesztési tervének kidolgozása után egyéni vagy mikro csoportos fejlesztési 

rendszerben történik a fejlesztésük. 
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- A tanodába beiratkozott gyermekekről egyéni fejlődési napló vezetése történik, 

amely megmutatja a fejlődés irányát a mérési-értékelési módszer 

alkalmazásával. A tanoda kezdetén történő mérés után a következők már 

diagnosztizáló jellegűek. Könnyen megállapítható a tanulók tudás-

konstruktumának, a teljesítményének szintje. Ezek alapján építjük fel a tanév 

feladatait, amely a tervszerű megtervezett tananyagok útján segíti a 

felzárkózást, szükség esetén a hiányosságok pótlását, és lehetőséget ad a jobb 

és javuló teljesítmények eléréséhez. Minden esetben figyelembe vesszük azt, 

hogy a tanuló önmagához képest milyen szinten áll, és hogyan képes fejlődni. 

Ez nem elhanyagolható tényező, hiszen sajátos nevelésű igényű, valamint 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról van szó. Az egyéni fejlesztési tervek 

készítésében részt vesznek a szociális munkások is. 

A gyermekek aktuális képesség-struktúrájának, tanulmányi ismereteinek szintjéről 

indul a fejlesztés és a tanulók fejlődési ütemének megfelelően halad majd. 

A tanulók a nekik megfelelő egyéni, illetve mikro csoportos fejlesztésben részesülnek. 

A tanoda programban résztvevő tanulók tudásszintjének felmérései: bemenetkor, 

félévkor a projekt első évének végén, és a projekt zárásakor történik. 

 

„Mentális egészség védelmében” prevenciós program általános iskolás 

gyermekek részére 

Mentális egészség nélkül nem beszélhetünk az ember teljes egészségéről. Az egyén 

számára a mentális egészség olyan erőforrás, amely lehetővé teszi intellektuális és 

emocionális lehetőségek megvalósítását. Az ember mentális egészsége egyik 

alappillére a személyiség fejlődésének. 

a WHO megfogalmazása szerint az egészség nem más, mint: „a teljes testi, lelki, 

szociális jólét állapota”. 

Az egészség egy dinamikus állapot, amelyben az egyén azért igyekszik alkalmazkodni 

a belső és külső környezet változásaihoz, hogy fent tartsa a jólét állapotát. Minden 

környezet folyamatosan és állandóan változik, az egyénnek állandóan 

alkalmazkodnia kell, hogy állapotát képes legyen megőrizni. 

Mi az egészség? 

Az egészség: 

- nem életcél, hanem eszköz a kiteljesedett élet eléréséhez 

- nem szomatikus fogalom, hanem az egyén összetett pozitív testi, pszichés, és 

szociális egyensúlya 

- nem állapot, hanem folyamat, ezért fejleszthető 

- nem csak az egyén problémája, hanem össztársadalmi ügy. 

Az egészséget külső és belső tényezők egyaránt befolyásolják. 

A belső tényezők közé tartozik: 

- az egyén fejlettségi szintje 

- intellektuális háttere 

- saját állapotának felfogása 

- érzelmi és lelki tényezők. 

A külső tényezők: 

- a család szokásai, szocializációs háttér 
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- szociális és gazdasági tényezők 

- kulturális háttér. 

A betegségek kialakulásának rizikófaktorai: 

- helytelen táplálkozás 

- mozgásszegény életmód 

- környezeti stressz 

- dohányzás 

- túlzott alkoholfogyasztás 

- kábítószer élvezet. 

Az egészség megtartása fontos és nehéz feladat, mindannyiunk érdeke. Az egészséges 

életmód kialakításában elsődlegesen azok az intézmények, rendszerek nyújthatnak 

segítséget már kisgyermekkorban is, akikkel a gyermek, napi kapcsolatban van. Az 

alapokat a család építi, amelyhez később az óvoda, s majd az iskola is jelentősen 

hozzájárul. 

A gyermekek nyitottak és fogékonyak, s ha megkapják a segítséget, információt, 

ismeretet, s kellő tapasztalatot is szereznek, képesek lehetnek arra, hogy egészséges 

életet éljenek, sikeresebb és egészségesebb felnőttek legyenek.  

Ezzel a programmal ehhez kívánunk segítséget nyújtani. 

A program célja:  

Az egészségkultúra alakítása, formálása, s ezzel a gyermek alkalmassá tétele arra, 

hogy egészségével kapcsolatos szükségleteit önmaga kielégítse. Az egészségnevelés, 

egészségfejlesztés a személyiség egészére irányul. 

A program feladata:  

A gyermek tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítása. Sokoldalú, 

komplex nevelési folyamat, melyben az ismeretek átadása, az egészségi jártasságok, 

készségek elsajátítása, szokásrendszer kialakítása a feladat, melynek 

eredményeként, a gyermek képes legyen azt a saját személyiségfejlődésében 

hasznosítani. 

Célcsoport: 

24 fő (állandó), 12-15 éves általános iskolás gyermek, tréning esetén, kiscsoportos 

bontásban. 

 

Nyári közösségi és szabadidős programok, táboroztatás 

A projekt időszak alatt a tanév végétől a tanévkezdésig folyamatos nyári szabadidős 

programokat tervezünk a gyerekeknek. Amint az a fentiekben bemutatott adatokból 

kiderül, az iskolába járó gyerekek közel 80%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Ez 

esetükben sajnos azt jelenti, a nyári szünidőben még arra sincs esélyük, hogy a napi 

egyszeri meleg étel számukra biztosítva legyen. Ópályiban elmondhatjuk, hogy a 

nyári szünidőben a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek rendszeresen éheznek. 

Mivel a szegregált környezetben semmilyen kulturálódási, és szabadidős létesítmény 

nincs, ezért közösségi élmény szerzésére sincs lehetőségük. Ezen okok miatt 

terveztünk folyamatos nyári programot a gyerekeknek. A napközis táborokat 90 

napra tervezzük. Hetente 30 gyerek részvételével. A táborozást integráltan, a 

település közintézményeiben és a teleházban fogjuk megtartani. 
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Napközis nyári tábor programja: 

- kézműves foglalkozások 

- sportvetélkedők, sportversenyek 

- egészségnapok 

- játékok tanulása 

- felvilágosító előadások (drog, dohányzás, alkohol, szexuális élet) 

- bábozás, bábjátékok készítése 

- táncok tanulása 

- táncházak szervezése 

A nyári szünidőben 1 alkalommal 5 napos (4éjszaka) bentlakásos táborba viszünk 

50 gyermeket. A tábor helyszíne Tivadar lesz, ahol egy több mint 50 fő befogadására 

képes ifjúsági szálláshely található. a szálláshely közelében folyik a Tisza, amelynek 

környezetében gazdag madár és növényvilág található. Minden szempontból alkalmas 

hely a természet és környezet megfigyelésére, valamint szabadidő hasznos eltöltésére. 

 

Tematikus bentlakásos tábor programja: 

- Természeti megfigyelések: felszíni formák, növények, állatok – madarak 

megfigyelése 

- Természeti anyagok gyűjtése 

- Előadások környezetvédelemről, meteorológiáról, geológiáról, 

gyógynövényekről, háztartási ismeretekről 

- Helyszíni szemlék, tanösvények tanulmányozása: vizes élőhelyek szerepe az 

ökológiai rendszerben- a vízvisszatartó rendszer bemutatása helyszínen. 

- Kézműves foglalkozások a begyűjtött természetes anyagokból 

- Hagyományos falusi gazdaság, falusi vendéglátás tanulmányozása 

- Szatmárhoz és a Tiszához kapcsolódó népdalok tanulása 

Mindkét program folyamán napi 3x-i étkezést biztosítunk a gyerekeknek. 

A nyári szabadidős programok és táborok szervezésében és megvalósításában részt 

vesznek a szakmai magvalósítók, teljes szakmai stábjukkal. A napi 2 órás tematikus 

foglalkozásokat a tematikához kapcsolódóan, jól képzett szakemberek segítségével 

végezzük. 

 

A képzésekhez, foglalkoztatáshoz kapcsolódóan tréningek tartását tartjuk 

szükségesnek az alábbi tematika szerint: 

Kommunikációs tréning: 

A tréning célja olyan kommunikációs stílus kialakításának elősegítése mely során a 

résztvevő magabiztosan képes kifejezni magát és gondolatait. Tesztek, gyakorlati 

szituációk elemzése, egyéni esetek és élmények feldolgozásával a résztvevő megismeri 

(felismeri) saját viselkedését és ennek függvényében képes fejleszteni kommunikációs 

technikáját. A tréning során érintett témakörök: kommunikáció alapjai, a verbális és 

nonverbális kommunikáció, kommunikációs stílusunk, passzív, agresszív, 

kommunikáció, asszertivitás, kétszereplős kommunikációs helyzete, a nehéz 

kommunikációs helyzetek hatékony kezelése. 
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Csapatépítő-szülői kompetencia fejlesztő tréning: 

A cél a szülőként átélt nehéz helyzetek és az ilyen helyzetekben szükséges szülői 

készségek fejlesztése az optimális szülő-szülő és szülő-gyermek viszony kialakítása 

és fenntartása érdekében. A tréning során, a család alapján szembesülni a 

mindennapok szülői nehézségeivel és megismerik azok kezelésének lehetőségeit. 

Témakörök: szülők, mint csapat, a szülői intimitás, a nevelés és eszközei, indulatok 

és konfliktusok. 

Konfliktuskezelő tréning: 

A tréning bemutatása: 

A részvevő a tréning során megtanulja a mindennapok kudarc helyzeteinek kezelését 

és feldolgozását. Megszabadulnak a konfliktustól való félelemtől, és fejlesztik 

készségeiket az olyan problémák kezelésére, mint reklamáció, kritika. Kialakul a 

résztvevőben az egészséges önérvényesítés útja és módja tréninggyakorlatok 

eredményeképpen. 

Témakörök: konfliktus és kialakulása, konfliktuskezelő technikák, konkrét helyzetek 

kezelése. 

Álláskeresők klubja: 

A tréning bemutatása: 

Az álláskereső Klub azon személyek számára célszerű, akik munkát akarnak vállalni, 

de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel és gyakorlattal. A 

klub munkája során a résztvevő megismeri az álláskeresés folyamatához 

elengedhetetlen és legfontosabb technikákat, így telefonálás a munkaadónak, 

felkészülés a személyes interjúra, a meg nem hirdetett lehetőségek felkutatása. A 

csoportos oktatás során a résztvevők saját és társaik tapasztalatait is felhasználják, 

a csoportvezető irányításával az ismereteket elsajátítják és önállóan alkalmazzák. 

Témakörök: Önismeret, Célállás, Álláskereső információs források, alkalmazási 

eljárások, önéletrajz, kísérőlevél, telefonálás, interjú, állásmegtartás oktatása. 

A Teleházban Foglalkoztatási Információs Pontot (FIP) fogunk működtetni, napi 

4 órában: 

A FIP küldetése: 

Az Ópályiban élő munkanélküliek foglalkoztatásának bővítése, az inaktivitás 

csökkentése. A teleház bázison létrejött FIP pont, (amelyek egyben munkahelyet 

teremt) ugyanakkor különböző információk gyűjtésével és nyújtásával hozzásegíti a 

falvak lakóit munkaerő-piaci helyzetük javításához. Célunk a település helyi 

társadalmának fejlesztése, közösségmegtartó erejének növelése. Az 

információszolgáltatási végpont (FIP) kialakítása/működtetésére azért van szükség, 

mert a kistérségben olyan mértékű a munkanélküliség, amelyre a munkaügyi 
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szervezet csak nagy nehézségek árán tudna kiemelt figyelmet fordítani. A település 

társadalmi, gazdasági szempontból egyaránt hátrányos helyzetű. A munkatárs 

feladata lesz a helyi kapcsolatrendszer kiépítése a település önkormányzatával, 

intézményeivel, civilszervezeteivel, vállalkozóival. 

A Foglalkoztatási Információs Pont szolgáltatásai: 

A FIP munkatárs segítséget nyújt az álláskeresésben, önéletrajz, motivációs levél 

készítésében, a Munkaügyi Központ formanyomtatványainak kitöltésében. 

Információt ad a helyi, térségi, megyei, Európai Uniós munkalehetőségekről, aktuális 

képzési lehetőségekről, munkaadóként igénybe vehető kedvezményekről. 

Megismerteti az ügyfeleket a munkaügyi szervezet ellátásaival, szolgáltatásaival, a 

munkaerő-piaci információkat tartalmazó web helyekkel, kiadványokkal. 

 

Lakhatási és a lakókörnyezeti körülmények javítása (ESZA elemek) 

Mosási lehetőség biztosítása a Csillagházban 

A Csillagházban külön helyiséget biztosítunk a szegregátumban élő, azon családok 

számára, akik kunyhóban, viskóban élnek arra, hogy az alapvető higiéniai igényüket 

biztosítani tudják. Ebben a helyiségben 2 db mosógép, és 1 db szárítógép kerül 

elhelyezésre. A projekt időszaka alatt mosóport is biztosítunk a mosáshoz, valamint 

a csillagház dogozói segítséget nyújtanak a mosógépek használatában. Mivel az igény 

a kapacitásnál nagyobbnak mutatkozik, ezért a családok nagyságához viszonyítva 

fogjuk kialakítani a mosási lehetőség biztosítását. 

Fertőtlenítési akció a szegregátumban 

A telepen uralkodó fertőzésveszély részbeni megoldása érdekében meszet és 

meszelőket fogunk biztosítani az ott élők számára, lakásuk, kunyhójuk, viskójuk 

fertőtlenítő meszelése céljából. A meszelés évente több alkalommal is megismételhető. 

Törekedni fogunk az igény felkeltésére, különböző motivációs eszközökkel. Az egyik 

ilyen eszköz a „Tiszta udvar, rendes porta” alapítása lesz, amihez egy hasznos 

ajándéktárgy átadása is társul. 

Környezettudatos akciók szervezése, évi több alkalommal fa és virágültetési 

akciók 

 Az alprojekt célja: 

Környezettudatos magatartás megismerése, kialakításának elősegítése. A közösségi 

tevékenység örömének megismerése. 

A szegregátum közvetlen környékének szemétmentesítése, zöldebbé tétele. 

Közösségi zöld-terület kialakítása. 
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Meglévő közösségek fejlesztése, új közösségek teremtése. Közösségükben 

megerősödve, önmagukat kifejezve, s másokat is gazdagítva, képessé válva közösségi 

érdekeik megjelenítésére, a társadalmi és személyes felelősségvállalásra. 

E célok elérése érdekében a környezeti nevelésnek különösen a következő 

irányelveket kell figyelembe vennie: 

 a környezet az emberiség közös öröksége; 

 a környezet minőségének megőrzése, fenntartása és javítása közös és egyéni 

kötelesség 

 az általános emberi egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának 

része; 

 a természeti erőforrások előrelátóan és ésszerűen szabad csak felhasználni; 

 és minden egyes ember képes hozzájárulni a környezet védelméhez. 

Az alkalmazás előnyei: bármilyen korosztállyal alkalmazható 

 diszkriminációmentes: bármilyen kultúrájú, nemzetiségű, gondolkodású, 

szociális hátterű emberekkel jól működik 

 fontos egyéni készségeket, kompetenciákat fejleszt 

 csoportszintű kompetenciákat fejleszt – közösségfejlesztő módszer 

 a közös alkotás maradandó, fenntartható, fejleszthető. 

Tevékenységek 

 Lomtalanítás az éves lomtalanításhoz kapcsolódva, minden év április, és október 

hónapban. A részvevők között tombolasorsolás. 

 „Virágok köz veled lenni” – Virágosítási akció a tavaszi hónapokban 2 alkalommal. 

 Munkádnak gyümölcse- 

 Faültetés gyümölcs és tölgyfákkal októberi hónapokban 2 alkalommal 

 Környezettudatosságot erősítő előadások évente 2 alkalommal 

 Közösségi helyeken padok kihelyezése 

 Kukák kihelyezése a közösségi helyeken 

 Folyamatos használt elem gyűjtő akció a Csillagháznál 

A szegregált telepen élő hátrányos helyzetű állampolgárok lakhatási 

körülményeinek javítása az infrastrukturális feltételek javításával (ERFA 

elemek) 

Az önkormányzat a szegregátum területén egy 903 m2 nagyságú telken 112 m2-es 

épülettel rendelkezik. A telek és az épület, mivel semmilyen funkciót nem lát el, és 

nem is alkalmas arra, ezért jelentős fejújításra szorul. 

Ahhoz, hogy megfeleljen a közösségi ház funkciók, és a Settlement típusú 

közösségfejlesztés követelményeinek, jelentős mértékű beruházás szükséges. 
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Az alábbi közösségi funkciókat ellátó helyiségek kerülnek kialakításra: 

 20 fő befogadására, és fejlesztő programok lebonyolítására alkalmas helyiség 

 Projektiroda, íróasztalokkal és irodai felszerelésekkel a projekt és a szakmai 

menedzserek és munkatársak részére 

 Az esetmenedzserek részére 1 intim szoba is kialakításra kerül 

 Mosókonyha, öltöző, zuhanyzó (a szegregátumban hiányzó higiénés 

szolgáltatások ellátása céljából) 

 Melegítőkonyha a személyzet számára, valamint a programok 

megvalósításához a szükséges ételek melegítéséhez, előkészítéséhez 

 Mellékhelyiségek, kazánház. 

Mivel a szegregátum területén hiányos az infrastruktúra kiépítettsége, ezért 

szükségünk van a szennyvíz akna építésére. A közösségi funkciók ellátása során az 

udvar rendezést közösen, önkéntes munkában fogjuk virágosítani, füvesíteni, és 

pihenő padokkal ellátni. 

Terveink szerint más pályázati források bevonásával az udvaron szabadtéri játékok 

filagória és padok elhelyezését is tervezzük a későbbiekben. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv célként 

tűzi ki a gyermekek jogainak védelmét, biztosítását, az állam, önkormányzat, 

gyermekek védelmét ellátó jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező intézmények 

ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak az érdekek érvényesítésében. 

Továbbá megemlíti a veszélyeztetettség megszűntetését, a családban való nevelkedés 

fontosságát, illetve azt, hogy az egyenlő bánásmód elve megvalósuljon a törvény által.  

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, 

hiszen nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati 

térségében, tanyán, kis vagy nagy településen,kisközségben, avagy nagyközségben.  

Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy 

mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, 

tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e 

választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja!  

Az utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a 

jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő esélyeket 

biztosító jogszabályok szülessenek.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv célként 

tűzi ki a gyermekek jogainak védelmét, biztosítását, az állam, önkormányzat, 

gyermekek védelmét ellátó jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező intézmények 

ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak az érdekek érvényesítésében. 

Továbbá megemlíti a veszélyeztetettség megszűntetését, a családban való nevelkedés 

fontosságát, illetve azt, hogy az egyenlő bánásmód elve megvalósuljon a törvény által.  

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, 

aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 

alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, 

de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 
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környezetben mégis biztosítható, a járási gyámhivatal intézkedik a gyermek 

védelembevétele ügyében.  

A gyámhivatal a jogszabályban meghatározott szervek, személyek jelzése, 

kezdeményezése, javaslata alapján köteles a védelembe vétel iránti eljárást hivatalból 

lefolytatni.  

Mivel 2013. január 1-vel a Gyámhivatal a Mátészalka Járási Hivatalhoz tartozik, így 

ez, már járási feladat. 

A helyi gyermekvédelmi ellátórendszer szolgáltatásokkal, támogatásokkal segíti, az 

arra rászoruló családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és 

szolgáltatások nyújtásával, elérhetőségével. A helyi rendszer működtetésének fő 

feladata, célkitűzése, hogy a veszélyeztetettség kialakulását megelőzze. A megelőző 

tevékenység a teljes szolgáltató rendszert átfogó: köznevelési, egészségügyi, szociális, 

közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül valósul meg. Az egyes ágazatok 

megfelelő színvonalú együttműködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi 

alapellátások működnek, mindenki számára biztosított az egyenlő hozzáférés, a 

gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai 

programban jelen van. 

A gyermekszegénység csökkentés, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket, 

megfogalmazását, és megvalósítását igényeli. Az egyes részterületeken, mint a 

foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

intézkedéseit kell meghatározni. Ezen intézkedések célja, hogy a gyermek már a 

megszületésének pillanatában egyenlő esélyekkel indulva, avagy az esélyek 

javításában segítsenek. 

A szegénységben vagy szegénység kialakulásának kockázatával élő gyermekek egy 

sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. Az átlagosnál sokkal nehezebb 

helyzetben vannak, a fogyatékos gyermeket nevelő családok, különösen a 

halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok. 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem 

egységes a gyermekvédelem területén. A gyvt. szerint hátrányos helyzetű az a 

gyermek, tanuló, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E 
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csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, 

tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 

nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be. A gyermekvédelmi 

rendszerben meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-

egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet. A veszélyeztetettségi tényezők, 

akár halmozottan is jelentkeznek. 

A veszélyeztetettség okai között elsődlegesen megállapítható, a rossz szociális helyzet. 

A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalja 

magába. A másik nagy veszélyforrás a családok szétesése. Magyarországon a válások 

száma megközelítőleg 24-25 ezer, és a válások száma folyamatosan emelkedik. Ez a 

veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyermek 

mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb okaként 

említett válás a gyermek számára nagy veszteség. Az elfojtott érzelmek a 

személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat eredményezhetnek, amely a 

gyermek fejlődése szempontjából, szakember beavatkozását igényli.  

A következő probléma meghatározása, a szülő részéről a nevelés, gondozás, törődés, 

szeretet hiánya. Az elhanyagolás is, a bántalmazás egyik formája (egészségügyi-, 

oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása).  

A gyermek viselkedésében megfigyelhető jelek, tünetek jelentkezhetnek testi, 

viselkedésbeli és érzelmi szinteken is. 

A betegség, mint veszélyeztetettségi tényező, amely lehet súlyos, vagy középsúlyos, 

mindenképp veszélyforrás bármely családtag esetén. A családtagok hosszú vagy 

súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények a 

gyermek testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát 

okozhat a hosszan tartó, vagy súlyos betegséggel való szembesülés, a megszokott 

normától való eltérés, a megváltozott élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 

A család életmódját megfigyelve, lehet a megfelelő következtetések levonni. A családi 

élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák jelenléte a 

család hétköznapjaiban:alkoholizmus, bűnöző családi környezet. A gyermek mentális 

állapota, személyiségzavara is fontos veszélyforrásra figyelmeztető jel. Az utóbbi 

években érzékelhető a mentálisan sérült gyermekek számának növekedése. Az okok 
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között a családi nevelés jellemző hibái - következetlenség, szigor és kényeztetés 

eltúlzása, következetes nevelés hiánya, vagy ellenkező esetben: a gyermek 

képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – 

tapasztalhatóak.  

Gyakran találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert 

fogyasztó kisgyermekekkel.  

A gyermekbántalmazás. Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a 

testi jelek hiánya nem zárja ki a bántalmazás lehetőségét, a szexuális-, verbális 

bántalmazás nehezen felismerhető.  

Településünkön a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma az utóbbi években 

stagnált. 2014-ben a védelembe vett gyermekek száma 36 fő volt. 

Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 

szinte nem mutat változást.  

A településen nem él magyar állampolgársággal nem rendelkező kiskorú személy. 

Ópályiban szegregátum, - tehát olyan településrész, amelyben az ún. alacsony 

státuszú népesség aránya, vagyis legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezőknek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezőknek az aktív 

korúakon belüli aránya alapján jelölhető ki, illetve olyan terület, ahol az alacsony 

státuszú népesség aránya meghaladja a 40%-ot - is található, így a HEP ezen pontja 

a település vonatkozásában releváns. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a 

gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő szolgálattal 

együtt működik a településen, Ópályi Község Önkormányzata a Szatmári Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében látja el ezt a feladatot.  

Az Ópályi Mesevár Óvoda hat csoporttal működik, 160 gyerek befogadására 

alkalmas. Több mint ¾-ük hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek 

minősül. Csoportjaik osztatlan és részben osztott csoportszerkezetűek, amelyekben 

minden 3-6-7 éves korú gyereket tudnak fogadni. A gyermekekkel 14 főállású 

óvodapedagógus foglalkozik. 
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A rendkívül magas hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeklétszám indokolná a további segítő szakszolgálatok aktívabb 

bekapcsolódását a fejlesztő munkába.  

Az Ópályi Jókai Mór általános iskolába jelenleg 266 tanuló jár, melyből 16 

tanulócsoport és 2 tanszobás csoport van. Sajátos nevelési igényű gyermek jelenleg 

80 fő jár az iskolába integráltan. 

Az intézménybe más településről nem járnak gyerekek.  

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eloszlása az évfolyamok 

között egyenletesnek mondható.  

Az iskolában kismértékben meghaladja az országos átlagot az évfolyamismétlők 

aránya, azonban az elmondható, hogy évről évre ez a szám egyre kisebb. 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A 

mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő 

mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által 

szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen 

étkeznek.  

A gyermekek védelmét szolgálják a pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan 

rászorulók által  igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti 

alapellátásokat szabályozó 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról, és ezen törvény végrehajtó rendelete a 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról tartalmazza.  

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a 

gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatás a Szatmári Egyesített 

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretében Gyermekjóléti 

Szolgálatként működik a településen. 

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll.  

A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát 

jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége.  
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A jelzőrendszer tagjai: a családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, az önkormányzat 

szakemberei, az egészségügy intézményei: orvos, védőnő, a közoktatási intézmények, 

rendőrség, civil szervezetek, stb. Közoktatási intézményeinkben dolgozó 

gyermekvédelmi felelősök szoros kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti szolgálattal.  

2015-ben a településen egy háziorvosi és egy gyermekorvosi praxis működik, emellett 

védőnők is tevékenykednek még. Egy betöltetlen védőnői státusz is van a településen.  

Az óvodában, általánosan zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt 

tanácsadás egészíti ki. A védőnőkhöz családlátogatásaik során a várandós 

kismamák, gyermekes anyukák fordulnak problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy 

megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal orvoshoz forduljanak. 

A hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményeinek 

megsértésére a szolgáltatások nyújtásakor a civil érdekképviselők, valamint az 

önkormányzat által nyilvántartott eset nincs feljegyezve.  

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, a 

gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat 

feladata.  

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 a védőnői ellátásról,  

 az iskolai-egészségügyi ellátásról. 

Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a 

fenntartó (Önkormányzat) az óvodában és az iskolában a gyerekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további 

étkezést, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést. Iskolai 

étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. 

Településünkön nyári gyermekétkeztetésben részesültek a szociálisan rászoruló 

gyermekek. 

Ópályibankét védőnő dolgozik, (az egyik gyesen van, így az Ő álláshelye meg van 

hirdetve, még betöltetlen) akik közelről ismerik az általuk ellátott családokat. A 

védőnő feladatát a munkaköri leírásban szabályozzák, de ez megegyezik a 

jogszabályban előírt feladatokkal. 
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

Táboroztatás, kulturális élményhez juttatás A szociálisan rászorult gyerekek részvételével: 

- Nyári táborozások szervezése 

- Osztálykirándulások 

- Színházlátogatás 

- Strandolás szervezése 

 

Egészségnevelés 

- Egészséges és rendszeres testmozgásra 

nevelés, egészséges táplálkozásra nevelés, 

- Első segélynyújtási ismeretek elsajátítása, 

- A gyermeknek lehetőséget teremteni, hogy 

átéljék a mozgás örömét (kirándulási- 

sportolási alkalmak számának emelése). 

- elméleti (filmvetítés, első segélynyújtási- 

gyakorlatok) 

- gyakorlati élethelyzetek megelevenítése, 

- kiscsoportos beszélgetések 

- gyakorlati vetélkedők 

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdők segítése 

- Akarati tulajdonságok fejlesztése (önállóság, 

önfegyelem, kitartás, feladattudat, 

szabálytudat) 

- Szocializációs, kommunikációs fejlesztés 

- Tantárgyi fejlesztés 

- Szakemberek biztosítása (helyileg) –

pszichológus 

- A témával kapcsolatos továbbképzéseken való 

részvételi lehetőség pedagógusoknak, 

szülőknek. 

- Elméleti, gyakorlati, oktatási. 

Elhanyagolt, veszélyezett gyermekek - Oktatásba való beilleszkedés, bűnmegelőzési 

program, veszélyeztetés megszüntetése, 

magatartási probléma kezelése. 

Fejlesztő programok gyermekeknek - Szakemberek továbbképzése, a szülők 
bevonása a fejlesztő programokba 

Veszélyeztetettséget megelőző programok 
szervezése 

- Szakmai programok szervezése, rendszeres 
tájékoztató előadások a rendőrség 
bevonásával 

Veszélyeztetettségi mutatók vizsgálata, gyermek 
létszámhoz igazodó intézményhálózat 
működtetése 

- Az intézményhálózat működésének szinten 
tartása, férőhelyek növelése 

Önellátó gazdálkodás - Önellátó gazdálkodásra nevelés 
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- Óvoda, iskola gyakorlókertek kialakítása 
- Komposztolás, öko-biogazdálkodás 

elterjesztése 

Bűnmegelőzés 
- IskoIarendőr programhoz való csatlakozás 
- Iskolai pedellus foglalkoztatása 

Családbaráti intézményrendszer kialakítása 
- Intézményi nyílt napok szervezése, iskola, 

óvoda 

„Kapd meg ami jár” 
- DADA program 
- Szabadidős programok szervezése 

Egészségtudatosság kialakítása 

- Higiéniai szokások megismertetése 
- Káros szenvedélyek veszélyeinek tudatosítása 
- Egészséges táplálkozásra való nevelés-

„okoskonyha” kialakítása 

Önellátó gazdálkodás - Óvoda, iskola gyakorlókertek kialakítása 

 

 

5. nők helyzete, esélyegyenlősége       

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is 

kiemelt szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a 

nők és férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség 

természetének, okainak feltárását nem írja elő jogszabály.  

A nőknek mindig is nehezebb dolguk, mint a férfiaknak többnyire világszerte. 

Nem véletlenül említi a törvény őket a hátrányos helyzetű célcsoportok egyikeként. 

Különösen igaz ez a foglalkoztatás terén.  

Az általános tapasztalatok azt mutatják, hogy a nők csoportján belül is fokozott 

hátrány érheti,  

    az 50 év feletti nőket, az eltérő követelmények miatt,  

    roma nőket, nemzetiségi hovatartozás miatt, 

    a pályakezdő fiatal nőket megfelelő tapasztalat hiánya miatt, (férfiak 

tekintetében is!)  

    kisgyermekes anyukákat, gyesen lévőket a munkából való kiesés miatt.   

A helyzetelemzésünk során kiderült, hogy a nőket foglalkoztató intézményekben nem 

történt hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásukban, vagyis egyéb, nőket 

hátrányosan érintő indokokkal még senkit sem küldtek el sem az intézményekből, 

sem pedig egy-egy állásinterjú kapcsán.  

Kiemelten kell kezelni a nők gazdasági szerepét a községben, hiszen egész biztosan 

él egyszülős család itt, ahol az édesanya a családfenntartó, és ha valamilyen okból 
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kifolyólag elveszíti az állását, vagy nem talál magának megfelelőt, veszélybe kerülhet 

a család létfenntartása is.  

A nők gazdasági esélyegyenlőségét biztosítani kell, hiszen vannak, akik magasabb 

végzettségű, kiváló szakemberek.  

Munkájukban helytállóak és lelkiismerettel végzik el a rájuk bízott feladatokat. 

 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és 

szociális szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a 

munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára.  

Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelményének. Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való 

hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való 

visszalépésének esélyeit. 

 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, 

magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. 

A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről. 

Ópályiban bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek száma 

megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi 

óvodában. 

Az általános iskolában reggel fél nyolctól várják a diákokat és a napközis ellátást 

igénybe vevő szülők délután négy óráig biztonságban tudhatják gyerekeiket. 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában 

jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és 

gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak.  

A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 

várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. 

Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá 

tartozó nyomtatványok kitöltésében.  

A fogamzásszabályozás és a szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu 

témának számít. Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények 

a gyerekek felvilágosításában.  

A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános 

iskolában megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, 

biológiai óra keretében előadást tartanak a védőnők. A gyermekágyas gondozás során 
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a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást 

használjon. A várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő 

településünkön.  

A védőnő koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A 

védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési 

tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények 

között egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok.  

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a 

privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára 

jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a 

segítségnyújtást. 

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy 

élt valaha olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. 

Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A 

folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás 

a településen nem folyik.  

A települési önkormányzati  hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női 

alkalmazottakat foglalkoztatnak. 

Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill. vezetői szintek 

között merev nemi sztereotípiákat követ. Ugyanígy a gyerekek, diákok részvétele 

egyes szakkörökön, különórákon, tanulmányi versenyeken, továbbtanulást 

előkészítő tanfolyamokon, felvételi jelentkezésekkor merev nemi sztereotípiákat 

követ. Nincs kimutatás,elemzés az intézményekben az egyes foglalkozásokon, 

versenyeken való részvevők, valamint a felvételi jelentkezések nemek szerinti 

eloszlásáról. 

 

 

 

 

 



 
Ópályi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

2015 Ópályi 
 

36 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

 

Nők munkaerő piaci esélyeinek növelése 

 A nők munkába állási esélyeinek a növelése. 

1. Rövidtávú cél: a célcsoport beazonosítása, az 

igények felmérése. 

2. Középtávú cél: nevelési-oktatási intézmények 

nyitvatartási idejének módosítása. 

3. Hosszútávú cél: családbarát munkahelyek 

kialakítása. 

Életvezetési és háztartástan ismeretek oktatása Harmonikus, szeretetteljes családmodell iránti igény 

kialakítása, Életvezetési tanácsadás. 

Gyakorlati- és elméleti ismeretek elsajátítása. 

Szűrővizsgálatok előtérbe helyezése Mammográfia, nőgyógyászati rákszűrővizsgálatokon 

való részvétel segítése 

Családtervezés Fogamzásgátlás, fiatalkorúak terhességének 

veszélyeiről való tájékoztatás 

„Kapd meg ami jár” Gyermekjóléti és védőnői szolgálat megerősítése, 

tárgyi és személyi feltételek fejlesztése 

Nők esélyegyenlősége, egyenlő ellátás 

Baba-Mama klub működtetése 

Egészségtudatosság kialakítása Testmozgás tudatosítása, női torna, konditerem 

működtetése 

Szűrővizsgálatok szervezése 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége  

 
Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában 

elsődlegesen gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám 

fokozatosan teret nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren 

történő biztosítása önmagában nem képes a már meglevő egyéb társadalmi 

egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont negatívan befolyásolják az országok 

gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az emberi jogi kérdések térnyerésével 

párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan középpontba kerültek, 

velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió a tagországok 
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számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák 

fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-

ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés 

kedvezményezettjei. 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a 

világban is főként az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben 

használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más típusú megkülönböztetések, 

megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb 

típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz. Az idevágó tudományos elméletek szerint, 

a korszerinti diszkriminációt elkövetők az idősödésről alkotott negatív nézeteket 

teszik magukévá, és ennek a negatív képnek megfelelően kezdenek el viselkedni. 

Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig 

van jelen a köztudatban.  

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés 

Magyarországon. Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely 

súlyos következményekkel jár, különösen a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az 

egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása területén 

elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka 

törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb 

korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli 

diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú 

megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az 

elbocsátásoknál is gyakori. 

A munkanélküliségi ráta a térségben meghaladja az országos átlagot, Ópályiban a 

munkanélküliek aránya kedvezőtlenebb az országos, regionális, megyei, sőt a 

kistérségi adatoknál. 

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti 

megoszlásából is egyértelműen kivehető, hogy az idősebb korosztályokat arányaiban 

jobban sújtja munkanélküliség problematikája. A kormány által bevezetett 

munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési 

problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%-os társadalombiztosítási 

járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 
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Sajnos nem jellemző a településre és a térségre a nyugdíjasok alkalmazása, hiszen 

az aktív korúak részére is problémát okoz az állások létrehozása, a 

munkahelyteremtés.  

Az élethosszig tartó tanulásra, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségeire 

a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programokra nincs 

lehetőség a településen, a már fent említett okok miatt.  

Elmondható, hogy az idősek nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 

vagy lehetőségek hiányában mezőgazdasági kisegítő tevékenységet végeznek.  

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk, hogy az idősebb korosztály 

sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben 

helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket.  

Ópályiban  nincs hátrányos megkülönböztetés az idősek foglalkoztatási területén. 

 

A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben 

megoldott. Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss 

hírek, információk is elérhetők.  

Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk 

pontos adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni 

ezeket a lehetőségeket. 

A szociális alapellátások közül Ópályiban elérhető az étkeztetés, házi segítségnyújtás,  

családsegítés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A szociális 

alapszolgáltatásokat Ópályi Község Önkormányzata a Szatmári Többcélú Kistérségi 

Társulás, és az Ópályi Görög Katolikus Egyház Oltalom Diakóniai szolgálata 

biztosítja.  

Az időseket ellátó nappali intézmény Ópályiban helyi szinten nem működik. 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára 

is. A településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe 

vételéreaz 5 km-re fekvő Mátészalkán van lehetőség. 

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított. 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

az idősek szociális ellátása - biztos és állandó személyek 
munkába állítása az alapszolgáltatás 
ellátására a folyamatosan változó 
személyek helyett 
 

az idősebb korosztályba tartozók munkanélkülisége 

 

 

- munkahelyek létesítéséhez 
tanácsadás, felvilágosítás, önkéntes 
munka vállalására felhívás 
 

 

bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett korosztály - polgárőrség fokozott 
járőrözése, veszély esetén 
riaszthatósága, elérhetősége 

időskori depresszió - háziorvos segítsége 
- nappali szociális ellátások  
- egyházak lelki segítség 
nyújtása 

időskori demencia - családsegítő iroda  
- háziorvos rendszeres 
látogatása a betegeknél  
- szociális gondozói hálózat 
kialakulása  

Az idősek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének fizikai 
nehézségei. 
 

- Az idősek szállításának 
térítésmentes biztosítása, előre 
egyeztetett időpontokban a szakorvosi 
rendelésekre. 

Az idősek nem tájékozottak az őket érintő lehetőségekről. - Az időseknek szóló újság 
megjelentetéséhez szükséges technikai 
feltételek számbavétele, a költségvetés 
elkészítése. 
- Az újság kiadásához szükséges 
szerződések megkötése. 
- Az újságban megjelenítendő, 
időseket érintő témák folyamatos 
biztosítása. A kiadvány terjesztése. 

Az idősek nem ismerik, vagy nem találják lehetőségeiket, 
miközben egyre több az aktív életre vágyó idős 

- Időseknek szóló programok 
szervezése, folytatása (pl. hímző, varró 
szakkör, Nagyi mondj egy mesét! 
program: nyugdíjasok mesemondása 
óvodákban,; egyéni kapcsolatokra 
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épülő program, amelyben az unoka 
nélküli idősek és a nagyszülő nélküli 
fiatalok, gyermekek találhatják meg a 
közös tevékenység lehetőségét.) 

A településen sok az egyedül élő idős, akik elsősorban kertes 
házban laknak, ezért nehezen, vagy egyáltalán nem tudják 
megoldani a portájuk rendben tartását. 

- A közmunkások bevonása a 
segítségnyújtásba: fűnyírás, favágás, 
tüzelő behordás stb. 

Az idősek jelzik az igényeiket, azokra az önkormányzat reagál, de 
láthatóak olyan problémák, amelyeknek nem ismerjük valós 
hátterét, mértékét. 

- Az idősek problémáinak 
feltérképezése. 
- Az idősügyi stratégia 
feltérképezése. 

Teleszöv foglalkoztatási kapacitásának bővítése - Szociális foglalkoztató által 
termelt termékek helyi piacon történő 
értékesítése 
- Helyileg készült termékek 
(lekvár, méz, savanyúság, befőtt) helyi 
piacon történő értékesítésének 
elősegítése 

Önfoglalkoztatási kezdeményezések támogatása - Hagyományőrzésre épülő helyi 
termékek helyi piacon történő 
értékesítése 

Családközpontú közösségfejlesztés - Családi napok szervezése 
települési szinten 

Motiváció felkeltése - Ismeretterjesztő programok 
szervezése 

Bűnmegelőzés - Utcabizalmi kinevezése a 
település összes utcájából 
- Térfigyelő kamera rendszer 
bővítése 
- Közterület felügyelő 
alkalmazása 

Rendközpontú közösség - Közbiztonság fejlesztése helyi 
erő bevonásával (polgárőrség, 
mezőőrség, települési őrség 
működtetése) 

Családbarát intézményrendszer kialakítása - generációk közötti 
együttműködés, közös kirándulások 
szervezése, közös családi rendezvények 

Egészségtudatosság kialakítása - Szűrővizsgálatok szervezése 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – 

köztük a fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség 

a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás 

és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 
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iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és 

a szórakozás területén is. 

Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének 

megteremtése fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára 

megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi 

és regionális szinten szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus 

érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól 

átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partnerei kívánnak 

lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek. 

Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének 

erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve 

a lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével.  

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek 

jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség 

életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió 

fogyatékossággal élő embert érint a világon. 

A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon az 

első állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 

2007. évi XCII. törvénnyel. Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy 

minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi 

károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott 

személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását”. 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de 

valamennyi – a többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint 

ma Magyarországon. Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más 

szempontból a nők, ismét más szempontból, de külön figyelmet érdemel a fogyatékos 

emberek helyzete is. 
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A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi 

csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, 

boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk 

annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi 

életük során – a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, 

a kulturális és társadalmi élet valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt 

prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ügyek, 

közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 

Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos 

ember van, az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a 

NYUFIG 2007-es adatai alapján mintegy 700 ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban 

e populáció 40%- a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül 

alacsony, különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80-85%-a akar és tudna 

is dolgozni, védett, vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között. 

A fogyatékos személyek körén belül: 

– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6% 

– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%. 

– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 

– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 

(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, 

hogy az államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a 

szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi 

ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját 

területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, 

ésmegtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket. Mint általában az 

esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás 

az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra 

és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell 

tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár 
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jelentős anyagi forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű 

hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép 

alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert 

egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az 

esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is. Valamint 

igen fontos és hatékony eszköze a szociális érzékenyítés, amely elsősorban, a helyi 

közösség feladata.  

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma 

az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági 

csoporthoz tartozó ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az 

értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – speciális 

szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő 

esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások 

telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy - egy szolgáltatást a mozgássérült 

embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is 

igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató 

füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, 

hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát 

magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. 

Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten 

akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat 

nyújtó szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, 

lehetnek fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel 

küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté váljon a mainstreaming szemlélete, 

vagyis az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem 

egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó 

követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és 

felelőssége. 

Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés 

módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a 

közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve 

megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – 

jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni. 
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A 2009. év legnagyobb fogyatékosságügyi sikere kétségkívül az, hogy – bő egy éves 

előkészítő munka után – az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésén 359 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a magyar jelnyelvről és a 

magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, amely szintén az 

Egyezményben foglaltak teljesítése érdekében történt. A jelnyelvi törvény a siket, 

nagyothalló és siketvak emberek ún. nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban 

6 éve működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is 

tartalmazza. Folyamatosan megjelenő pályázatok támogatják a kormányzati és 

önkormányzati intézmények akadálymentesítését, melynek köszönhetően évről évre 

több száz közszolgáltatás válik egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. 

Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, 

programokkal, törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok 

esélyegyenlőségét. Hatalmas anyagi forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi 

juttatásokat igyekeznek biztosítani a rászorulóknak. Különböző hivatalokat, 

szakértői bizottságokat állítottak fel, támogatják a fogyatékosok által alapított 

szervezeteket. Pozitív diszkriminációt alkalmaznak az oktatásban és a munkaerő 

piacon. 

Mindezek ellenére a statisztikák csúnyán rácáfolnak az erőfeszítésekre. Ahelyett 

hogya fogyatékkal élők felfelé mobilitását mutatnának, megrekednek, sőt lecsúsznak, 

elszakadnak és kire A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos 

ember élt Magyarországon, a népesség 5,7%-a. Az 1990. évi népszámláláshoz képest 

a fogyatékos emberek létszáma és aránya jelentősen emelkedett. A létszámnövekedés 

azzal is összefügghet, hogy 2001-ben a fogyatékos emberek – többek között a jól 

előkészített és végrehajtott kommunikáció eredményeképpen – többen vállalták 

fogyatékosságukat, mint 1990-ben. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a 

fogyatékosság mind pontosabb meghatározása következtében többen vannak 

tisztában egészségi állapotuk fogyatékossággal kapcsolatos jellegével. 

Ópályi településen nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet 

pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése megoldott. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban 

erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.  
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Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén, 

ezért a szociális ellátórendszerrel, támogató szolgálatokkal együttműködve elő kell 

segíteni, hogy a fogyatékkal élők is részt vegyenek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon. 

A fogyatékos személyek közlekedéshez való hozzáférhetőségének javítása érdekében 

javasolt áttekinteni, a közösségi közlekedésre vonatkozó helyi szabályozást 

(menetrend, utazási kedvezmények, parkolás, stb.)  

Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben és 

más településfejlesztési dokumentációkban általános alapelvként jelenjen meg – és 

ezáltal minden vonatkozásban érvényesüljön – az egyenlő esélyű hozzáférés 

szempontrendszere.  

Javasolt áttekinteni a helyi településrendezési-építésügyi szabályozást annak 

érdekében, hogy az akadálymentesség szempontjai minél biztosabban 

érvényesülhessenek. 

Ópályi Község Önkormányzata próbál segíteni, és támogat minden olyan civil 

szervezetet, alapítványt, amelyek hátránykompenzáló szolgáltatásokat nyújtanak, 

vagy kívánnak bevezetni. 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a településen 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

a foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban való 
megmaradás felkészült támogató személyek vagy az 
akadálymentesítettség hiányában nem valósul meg 

- megfelelő szakértelmű segítők 
igénybevétele pl. foglalkoztatási mentor, 
tanácsadó, rehabilitációs szakmérnök, 
illetve pályázati források bevonásával az 
akadálymentesítettség fejlesztése  

hiányzó, nem megfelelő, nem az igények szerint 
rangsorolt akadálymentesítettség 

- az akadálymentesítés helyi tervezése, 
pénzforrások felkutatása, megfelelő 
szakértők, tanácsadók bevonása a 
tervezésbe. Ilyen tartalmú forrásokra 
figyelemfelhívás.    

fogyatékos személyek információk nem jutnak 
hozzá a részükre járó pénzbeli vagy természetbeni 
juttatásokhoz  

- célszerű megkeresni a fogyatékos 
személyek helyi érdekvédelmi szervezeteit, 
hogy van-e tudomásuk olyan fogyatékos 
személyről aki ilyen természetű segítséget 
igényelne, nincs e olyan megindított 
folyamat ami elakadt, vagy nincsenek-e 
ilyen irányú tapasztalataik 

információkhoz és eszközökhöz való hozzáférés 

akadályoztatottsága  

 

 

- különféle információs adatbázisok 
használatára való figyelemfelhívás, 
pályázatfigyelés, különleges képzettségű 
szakemberek bevonása, vagy saját 
állományban foglalkoztatottak 
továbbképzése 

járdák biztonságossá tétele - akadálymentesítés munkák folytatása, járdák 
folyamatos karbantartása a közcélú 
foglalkoztatottak által legyártott térkőből 

hivatalos ügyek intézéseinek nehézsége - az önkormányzati dolgozók részéről 
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos 
ügyeiknek intézésében,   

önmaguk ellátása - házi segítségnyújtás kiszélesítése, állandó 
ellátó személyek biztosítása 

Folyamatos és ütemezett akadálymentesítése - A beruházások során (parkok, járdák, 
intézmények) kiemelt figyelemmel a 
jogszabályban előírt akadálymentes 
környezet kialakítása 

Kommunikációs és információs akadálymentesítés - A teleházban lévő számítógéppark 
kihasználtságának növelése, a helyi újság 
információs bővítése 

Az egészségügyi szűrővizsgálathoz, prevenciós 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése 

- Programok, előadások szervezése, hogy 
közelebb kerüljünk a sérült emberekhez, 
megismerjük értékeiket, problémájukat. A 
fogyatékkal élő emberek is minél nagyobb 
számban vegyenek részt a szűrő 
vizsgálatokon. 

Munkahelyteremtés a fogyatékkal élő embereknek, 

foglalkoztatás bővítése 
- Szociális foglalkoztatásba minél több 

fogyatékkal élő személyt bevonni, ezáltal  

elsegíteni  anyagi , társadalmi biztonságukat. 

 



 
Ópályi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

2015 Ópályi 
 

47 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 

szereplők társadalmi felelősségvállalása 

 

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil 

Alapprogramról. Ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források 

biztosításának szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom 

erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. 

Ópályiban civil szervezetek működnek, erős az összefogás, példaértékű a civilek 

jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos települési rendezvény 

szervezésében, lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom (pl. 

Ópályiak Baráti Köre Egyesület, Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület, Ópályi 

Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány), illetve saját programokat, rendezvényeket 

is szerveznek. A minden évben megrendezett Nemzetközi Aratófesztivál egyre több 

látogatót vonz, de új attrakciók bevezetésével még ez is bővíthető. Jelenleg a 

településen több hagyományőrző csoport működik az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 

égisze alatt: Horpácsik János Néptánccsoport, Kraszna Népdalkör, Cigány 

Tánccsoport és a lovas szakosztály. A település nagyságához képest szép számmal 

működnek civilszervezetek: 

 Ópályiak Baráti Köre Egyesület 

 Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület 

 Szatmári Polgárok civil Tanácsa 

 Ópályi Sportegyesület 

 Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány 

 Vöröskereszt helyi alapszervezete 

 Boldog Családokért Egyesület 

Ópályiban for-profit szervezetként működik a TELESZÖV Szövetkezet,amelynek az 

Önkormányzat is tagja. 
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8.1JEREMCSUK LÁSZLÓ POLGÁRŐR EGYESÜLET:  

A polgárőrök anyagi juttatás nélkül, önzetlenül, pusztán lelkesedésből és a közösség 

iránti elkötelezettségből dolgoznak, szabadidejükben, társadalmi munkában. 

Igyekeznek községünket biztonságosabbá tenni, megvédeni a lakosokat, vigyázni 

családjaikra, javaikra, a közvagyonunkra, a nyugalmunkra. Az Egyesület kiemelt 

figyelmet fordít a vagyonvédelemre (lakásbetörések, gépkocsi lopások megelőzésére), 

a gyermek és ifjúságvédelem feladataira, bűn és baleset megelőzés, 

környezetvédelem, valamint a közlekedés biztonsága érdekében végezhető tájékoztató 

és nevelőmunkára is. Egyesületi munkát különböző tevékenységi formákon keresztül 

valósítják meg.   

A rendőrséggel jó kapcsolatot ápol az egyesület, mindenben segítik egymás munkáját. 

A jó együttműködés eredményeként a rendőrség minden alkalommal elismerően 

nyilatkozik a végzett munkáról.   
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A felülvizsgálat során a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat vezetői, dolgozói, 

intézményvezetők, az egészségügyben dolgozók szolgáltattak adatokat. Az Országos 

Településfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisának 

felhasználásával kértük le ügyfélkapun keresztül a helyi adatokat. A Türr István 

Képző és Kutató Intézet a Helyi esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálatához 

térítésmentes mentorálási szolgáltatást nyújtott munkánk során. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

❖ A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége 
❖ A gyermekek esélyegyenlősége 
❖ A nők esélyegyenlősége 
❖ Az idősek esélyegyenlősége 
❖ A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében probléma beazonosítása 
során a felelősök konkrétabban meg lettek nevezve és a határidők konkretizálásra 
kerültek. A beazonosított problémák esetében a folyamatos fejlesztési lehetőségeket 
hosszútávon is érdemes folytatni, ezért az időpont 2017. június 30-ig áttételét 
javasoltuk. 

A településnek meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amelyeket pályázati 

forrásokból tudunk megvalósítani. Az Önkormányzat a civil szervezeteknek anyagi 
támogatást biztosított, melyet a jövőben is indokolt és szükséges adni. 
A nevelő, oktató, szociális, kulturális intézményekkel szoros szakmai kapcsolat 

fenntartása szükséges. 
A helyi rendeletek, koncepciók megalkotásánál az érintett csoportok igényeit is 

figyelembe kellett venni.
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Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata  

 

Mélyszegénységben élők és romák. 

1. Intézkedési terv:  

 A B C D E F G H 
1 J K 

Intézkedés 
sorszáma Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 
A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátorok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Az 
intézkedéssel 

kapcsolatos 
változás 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Helyi foglalkoztatási 
eszközök alkalmazása 

A szegénység nem 
csökken 

A szegénység 
megelőzése 

 
Ópályi Község 
2/2015. (II. 27.) 
Önkormányzati 

rendelete a 
települési 
támogatások helyi 
szabályozásáról 

Helyi foglalkoztatási 
eszközök 
alkalmazása, 
képzések, 
tanfolyamok 
szervezése 

Polgármesteri Hivatal 
a 
közfoglalkoztatottakk
al foglalkozó 
köztisztviselő 

2018.12.31. A segélyért 
folyamodó számának 
csökkenése 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 

dokumentum: 
Hatósági 
szerződés 

2 Szociális 
gyermekjóléti, képzési 
szolgáltatások 
bővítése 

Hátrányos helyzetek 
generációkon 
keresztüli 
átöröklődése 

Hátrányos helyzet 
generációkon keresztül 

átöröklődésének 
megakadályozása 

Ópályi Község 
2/2015. (II. 27.) 
Önkormányzati 
rendelete a 
települési 
támogatások helyi 
szabályozásáról 

Szociális 
gyermekjóléti, képzési 
szolgáltatások 
bővítése, fejlesztő 
pedagógusok 
alkalmazása 

 
Ópályi Polgármesteri 
Hivatal 

közfoglalkoztatottakk
al 
foglalkozó 
köztisztviselő 

2018.12.31. Csökken a 
munkanélküliek 
száma 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 

dokumentum: 
Hatósági 
szerződés 
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3 Szociális és 
egészségügyi 
szakemberek 
bevonásával az 
egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
népszerűsítése 

Az állampolgárok 
egészségügyi állapota 
nem kielégítő 

Az állampolgárok 
egészségi állapotának 

javítása 

Ópályi Község 
2/2015. (II. 27.) 
Önkormányzati 

rendelete a 
települési 

támogatások helyi 
szabályozásáról, A 
közigazgatás 
területén 
működő 
egészségügyi 
alapellátás 
körzeteinek 
meghatározása 

Szociális és 
egészségügyi 
szakemberek 
bevonásával az 
egészségügyi 
szűrővizsgálat 
népszerűsítése 

Polgármesteri Hivatal, 
Humán 
Bizottság Elnöke, 
Háziorvosok,  

2018.12.31. A betegállományt és 
az egészségügyi 
intézményeket 
igénybe vevők száma 
csökken 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 

dokumentum: 
PMHK 
beszámoló, 
Egészségügyről 

beszámoló 

4. Családbarát 
intézményrendszer 
kialakítása 

Az 
intézményrendszer 
működése nem 
megfelelő 

Az intézményrendszer 
működésének javítása  

A 
közigazgatás 
területén 
működő 
egészségügyi és 
szociális 
alapellátás 
körzeteinek 
meghatározása 

Szociális és 
egészségügyi 
szakemberek 
bevonásával 
intézményi nyílt 
napok szervezése 

Polgármesteri Hivatal, 
Humán 
Bizottság Elnöke, 
Háziorvosok, 
intézményvezetők 

2018.12.31. Javul az 
intézményrendszer 
működése 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 

dokumentum: 
PMHK 
beszámoló, 
Egészségügyről 

beszámoló 

5. Szükséglet felmérés A helyi ismeret nem 
megfelelő 

A helyi ismeret javítása Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 

Programja 

Szociális térkép 
készítése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester,Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató,  
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Javul a helyi ismeret Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója  
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6. Tiszta környezet 
létrehozása, 
fenntartása, 
folyamatos 
ellenőrzése 

A környezet 
tisztasága nem 
megfelelő 

A környezet 
tisztaságának a javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

„Tiszta udvar rendes 
ház” mozgalom 
bevezetése, kertek 
művelése, önellátás, 
mintakertek 
létrehozása, 
folyamatos 
ellenőrzése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Tisztább lesz a 
környezet 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

7. Rendközpontú 
közösség 

A közösségek 
rendközpontúsága 
nem kielégítő 

A rendközpontúság 
javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Szabálykövető 
magatartás 
kialakításának 
elősegítése, 
bűnmegelőzési 
prevenció, oktatással, 
képzéssel, 
munkalehetőséggel, 
helyi összefogással 
fellépni az uzsora 
ellen, öngondoskodás, 
képzés, 
munkavállalás, 
munkahelyi és családi 
környezet mintájának 
bemutatása 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Rendközpontúbb lesz 
a közösség 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

8. Értékteremtő 
közmunka 

A közmunkának nincs 
megfelelő haszna 

Szakképzett munka 
végzésének 

szorgalmazása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Képzések szervezése 
az értékteremtő 
közmunka érdekében 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Szakképzett 
munkával értékesebb 
munka végzése  

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 
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9. Önellátó gazdálkodás Az önellátáshoz 
szükséges 
megtermelt 
termények nem 
elegendőek 

A mezőgazdasági 
(kerti) munka javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

önellátó 
gazdálkodásra 
nevelés, 
komposztálás, öko- 
biogazdálkodás 
elterjesztése 

Polgármesteri Hivatal 
a 
közfoglalkoztatottakk
al foglalkozó 
köztisztviselő, Roma 
Önkormányzat 

2018.12.31. a megtermelt 
termények 
elegendőek lesznek 
az önellátáshoz 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

10. Családközpontú 
közösségfejlesztés 

A közösség 
fejlesztése nem 
kielégítő 

a közösség 
fejlesztésének javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Családi napok 
szervezése települési 
szinten, 
konfliktuskezelési 
tréningek szervezése, 
jó példák 
megismertetése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Családközpontú lesz a 
közösség 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

11. Motiváció felkeltése Az önkéntes 
munkába való részt 
vétele nem megfelelő 

Az önkéntes munkában 
részt vevők számának 

javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Önkéntesség 
tudatosítása, 
önkéntes munka 
szervezése 

Polgármesteri Hivatal 
a 
közfoglalkoztatottakk
al foglalkozó 
köztisztviselő, Roma 
Önkormányzat 

2018.12.31. Javul az önkéntes 
munkában részt 
vevők száma 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 
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12. Analfabétizmus 
csökkentése 

Az általános iskolák 
befejezésének száma 
nem kielégítő 

Az általános iskolát 
végzettek számának 

javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Az általános iskola 
befejezéséhez képzés 
szervezése, 
kulcskompetencia 
fejlesztő programok, 
betanított munkás 
képzések szervezése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. javul az általános 
iskolát befejezettek 
száma 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

13. „Kapd meg ami jár” A lakosság 
tájékoztatása nem 
kielégítő 

A tájékoztatás javítása Ópályi Község 
2/2015. (II. 27.) 
Önkormányzati 
rendelete a 
települési 
támogatások helyi 
szabályozásáról, 
Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

felvilágosító 
programok szervezése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Javul az emberek 
ismerete az 
információhoz 
jutással 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

14. Egészségtudatosság 
kialakítása 

Egészségügyi 
tanácsadás nem 
kielégítő 

A tanácsadásokról 
szóló előadások 

javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Játszótér építése, 
működtetése a 
szegregáció területén 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő 
Szolgálat, védőnő, 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. tájékozottabbak 
lesznek az érintettek 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő, 

védőnő 
beszámolója 
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15. Hagyományok 
megismertetése, 
ápolása 

A hagyományőrző 
programok ápolása 
nem megfelelő 

A hagyományőrzésről 
szóló előadások 

javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Hagyományőrző 
csoportok szervezése, 
és működtetése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő 
Szolgálat, Roma 
Önkormányzat 

2018.12.31. javul a településen 
élők tájékozottsága 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

16. Kisebbségen belüli 
közösségfejlesztés 

A közösség 
fejlesztése nem 
kielégítő 

a közösség 
fejlesztésének javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Szülői kompetencia 
fejlesztés 
óvodáskortól, 
közösségi ház építése 
a szegregátumban, 
szabadidős és 
közösségi programok 
szervezése a közösségi 
házban 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Családközpontú lesz a 
közösség a 
kisebbségen belül 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

17. Együttélés, kisebbség 
többség szabályainak 
kidolgozása 

A kisebbség többség 
szabályainak 
kidolgozása nem 
megfelelő 

A szabályok 
kidolgozásának javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Kulcskompetencia 
fejlesztés 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Javulni fog az 
együttélés a 
kisebbség többség 
között 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Roma ÖNK. 

beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 
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Gyermekek 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

 

6. Családbaráti 
intézményrendszer 
kialakítása 

Intézményi nyílt napok 
száma alacsony 

Nyílt napok számának 
növelése 

Intézmények 
SZMSZ-e 

Intézményi nyílt 
napok szervezése, 
iskolában, óvodában 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, Roma 
Önkormányzat 

2018.12.31. Erősödik a család és 
az intézmény 
közötti kapcsolat 

Költségvetési, 
pályázatim források 

Folyamatos. 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Intézményvezetők 
beszámolója 

7. „Kapd meg ami jár” A felvilágosító és a 
szabadidős programok 
száma nem kielégítő  

A felvilágosító és a 
szabadidős 
programok számának 
növelése 

Ópályi Község 
Bűnmegelőzési 
Programja 
Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

DADA program, 
szabadidős 
programok szervezése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, Roma 
Önkormányzat, 
Családsegítő 
szolgálat, KMB-s 
munkatársak 

2018.12.31. A szabadidő 
hasznos eltöltésével 
csökken a deviáns 
magatartás 

Költségvetési, 
pályázatim források 

Folyamatos. 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Intézményvezetők 
beszámolója, 
Családsegítő 
beszámolója 

8. Egészségtudatosság 
kialakítása 

Egészséges életmódra 
nevelés hiánya 

Az egészséges 
életmódra nevelés 
hiányának 
csökkentése 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Higiéniai szokások 
megismertetése, 
káros szenvedélyek 
veszélyeinek 
tudatosítása, 
egészséges 
táplálkozásra való 
nevelés, 
„okoskonyha” 
kialakítása 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, Roma 
Önkormányzat, 
Családsegítő szolgálat 

2018.12.31. Az egészséges 
életmód 
megismerésével nő 
az 
egészségtudatosság 

Költségvetési, 
pályázatim források 

Folyamatos. 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Intézményvezetők 
beszámolója, 
Családsegítő, 

védőnő 
beszámolója 
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9. Önellátó gazdálkodás Az önellátáshoz 
szükséges megtermelt 
termények nem 
elegendőek 

A mezőgazdasági 
(kerti) munka javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Óvoda, iskola 
gyakorlókertek 
kialakítása 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, Roma 
Önkormányzat, 
Családsegítő szolgálat 

2018.12.31. a megtermelt 
termények 
elegendőek lesznek 
az önellátáshoz 

Költségvetési, 
pályázatim források 

Folyamatos. 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Intézményvezetők 
beszámolója, 
Családsegítő,  
beszámolója 
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Nők 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Szűrővizsgálatok 
előtérbe helyezése 

A szűrővizsgálatokon 
való részt vétel 
elhanyagolása növeli 
a 
megbetegedésekben 
szenvedők számát 

A nők körében a 
szűrővizsgálatokon 
való résztvevők 
arányának emelésese 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Szűrővizsgálatokon 
való résztvevők 
körének bővítése 

Védőnő 
Művelődési Ház  
vezetője 

2018.12.31. A nők körében a 
megbetegedés 
csökken 

Humán: az 
önkormányzat 
szociális szolgálata 
részéről a program 
koordinátora,a 
megvalósítandó 
tervek függvényében. 

Folyamatos. 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Ópályi honlap 

2 Családtervezés A GYÁS, GYES-ről való 
visszatérés a 
munkaerő piacra, 
mérsékli a 
szegénység 
kialakulásának 
kockázatát 

A nők munkaerő 
piacra való 
visszatérésének 
elősegítése, 
figyelemfelhívás a 
fogamzásgátlásra, a 
fiatalkorúak 
terhességének 
veszélyeire 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Gyermekek 
napközbeni ellátását 
biztosító intézmények 
működtetése 

Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató 

2018.12.31. Nő a munkában 
elhelyezkedett nők 
száma 

Költségvetés, 
Pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Óvoda és 
Iskola 
beszámolója, 

3. „Kapd meg, ami jár” A családsegítő és 
védőnői szolgálat 
tárgyi, személyi 
feltétele nem 
kielégítő 

A tárgyi, személyi 
feltételek javításának 
elősegítése,  

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Gyermekjóléti és 
védőnői szolgálat 
megerősítése, tárgyi, 
személyi feltételek 
fejlesztése, nők 
esélyegyenlősége, 
egyenlő ellátás, baba-
mama klub 
működtetése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, Roma 
Önkormányzat, 
Családsegítő szolgálat 

2018.12.31. A tárgyi személyi 
feltételek megfelelő 
biztosításával az 
ellátásokhoz való 
hozzájutás javul 

Költségvetés, 
Pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Óvoda és 
Iskola, 

családsegítő, 

védőnő 
beszámolója, 
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4. Egészségtudatosság 
kialakítása 

Egészséges 
életmódra nevelés 
hiánya 

Az egészséges 
életmódra nevelés 
hiányának 
csökkentése 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Testmozgás 
tudatosítása, női 
torna, konditerem 
működtetése, 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, Roma 
Önkormányzat, 
Családsegítő szolgálat 

2018.12.31. Az egészséges 
életmód 
megismerésével nő 
az 
egészségtudatosság 

Költségvetés, 
Pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: 
Óvoda és 
Iskola, 

családsegítő, 

védőnő 
beszámolója, 
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Idősek 
IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1. 
 
 
 
 

Egészségügyi 
ellátáshoz való 
hozzáférés javítása 

Az idősek 
egészségügyi 
ellátáshoz való 
hozzáférésének fizikai 
nehézségei. 

Általános: Az idősek 
egészségügyi 
szakellátáshoz való 
hozzáférési esélyének 
segítése, a közlekedési 
nehézségek 
enyhítésével. 
Rövidtáv: Szállítást 
segítő szolgáltatás 
bevezetése keretében a 
szolgáltatás 
népszerűsítése. 
Középtáv: A szállító 
szolgálat működésében 
esetlegesen felmerülő 
igények 
teljesíthetőségének 
vizsgálata, a szolgáltatás 
igényekhez igazítása. 
Hosszú táv: A szállító 
szolgálat biztosítása a 
jövőben. 

Az Idősügyi 
Stratégiával és a 
Szociális 
Szolgáltatástervezé
si Koncepcióval 
való összhang. 

Az idősek szállításának 
térítésmentes 
biztosítása, előre 
egyeztetett 
időpontokban a 
szakorvosi 
rendelésekre. 

Képviselő - Testület, 
mint a költségvetési 
forrás biztosítója; 
a Polgármester, az 
Önkormányzat 
vezetője. 

2018.12.31. Rövidtáv:  
Olyan szűrő 
vizsgálatokra, 
rendelésekre is 
eljutnak az idősek, 
ahová eddig nem 
mentek (pl.: 
fogorvos). 
Mérhetőség: az 
igénylők száma. 
Középtáv: Nő a korai 
diagnosztizálás 
lehetősége, így az 
egészségmegőrzés 
lehetősége. 
Hosszútáv: Javul az 
idősek egészségi 
állapota, az önálló 
életvitel, és nő az 
idős korosztály 
várható 
élettartama. 
Mérhetőség: nő a 
településen élők 
átlag életkora. 

Humán: 
 1 fő gépkocsivezető, 
1 koordinátor. 
 
Pénzügyi: 1 fő 
gépkocsivezető és 
koordinátor bére, 1 
gépkocsi fenntartása, 
dologi kiadások: 
(telefon, papír 
költség). 

Mindig lesznek 
olyan idősek, akik 
igénylik a 
szolgáltatást. 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: PMHK beszámoló, 

Ópályi 

honlap. 

2.  Az időseknek szóló 
magazin kiadása 

Az idősek nem 
tájékozottak az őket 
érintő lehetőségekről. 

Általános: Az idősek 
tájékoztatása a 
lehetőségeikről, a 
szolgáltatásokról. 
Rövidtáv: 1-2 havonta 
megjelenő 
nyugdíjasoknak szóló 
újság beindításának 
kidolgozása, tervezése, 
megjeleníthető témák 
feltárása. 
Középtáv: Az időseknek 
szóló újság 
megjelentetése. 
Hosszútáv: Időseknek 
szóló újság fenntartása, 
rendszeres 
megjelentetése. 
 

Az Idősügyi 
Stratégiával és a 
Szociális 
Szolgáltatástervezé
si Koncepcióval 
való összhang. 

1. Az időseknek szóló 
újság 
megjelentetéséhez 
szükséges technikai 
feltételek számba 
vétele, költségvetés 
készítése. 
2. Az újság kiadásához 
szükséges szerződések 
megkötése. 
3. Az újságban 
megjelenítendő, 
időseket érintő témák 
folyamatos biztosítása. 
4. A kiadvány 
terjesztése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Képviselő – Testület: a 
forrás biztosítása. A 
kiadó, a kiadásban 
közreműködő újságíró, 
szociális szakemberek, 
tördelő – szerkesztő. 

2018.12.31. Az idősek 
tájékozottabbak, 
kevesebb az 
információ hiányból 
eredő panasz, a 
szolgáltatásokat 
hatékonyabban 
használják. 

Humán: Újságíró, 
szerkesztő. 
Pénzügyi: a kiadvány 
költsége – 
költségvetésben 
biztosított. 

A 
fenntarthatóságo
t biztosítja, hogy 
a témák sora 
kifogyhatatlan, ill. 
mindig lépnek be 
új személyek a 
célcsoportba. 

Módosítva: 
dátum, 
felelősök 
változása. 
Program 
folytatódik. 
Igazoló 
dokumentum: PMHK beszámoló, 

Ópályi 

honlap. 



 
Ópályi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

2015 Ópályi 
 

61 

3. 

 
 
Aktív idős kor 

 
Az idősek nem 
ismerik, vagy nem 
találják 
lehetőségeiket, 
miközben egyre több 
az aktív életre vágyó 
idős. 

 

 
Általános. programok 
biztosítása, az aktív 
időskor érzetének 
eléréséért, kiemelve a 
generációk közötti 
kapcsolat fontosságát 
Rövidtáv: a meglévő 
programok folytatása. 
Középtáv: új programok 
kidolgozása. 
Hosszútáv: a folytatott 
programok mellett újak 
bevezetése. 

 

 
Az Idősügyi 
Stratégiával és a 
Szociális 
Szolgáltatástervezé
si Koncepcióval 
való összhang. 

 
Időseknek szóló 
programok 
bevezetése, mely 
aktivitásra ad 
lehetőséget: pl.: 
hímző-varró szakkör, 
bedolgozás már 
létező 
egyesületeknek. 
Nagyi mondj egy 
mesét! program: 
nyugdíjasok 
mesemondása 
óvodákban,; egyéni 
kapcsolatokra épülő 
program, amelyben 
az unoka nélküli 
idősek és a nagyszülő 
nélküli fiatalok, 
gyermekek 
találhatják meg a 
közös tevékenység 
lehetőségét.) 
Az önkéntes munka 
népszerűsítése. 

 
Az Önkormányzat 
szociális szakemberei, 
óvodavezető, iskola 
igazgató, kulturális 
vezető. 

 
2018.12.31. 

 
Az idősek mentális 
és fizikai egészségi 
állapota javul, 
kevesebbet 
foglalkoznak 
betegségükkel. 

 
Humán: az 
önkormányzat szociális 
szolgálata részéről a 
program 
koordinátora,a 
fejlesztések tervezése, 
kivitelezése, dologi és 
technikai feladatok a 
megvalósítandó tervek 
függvényében. 

 
A 
fenntarthatóság
ot biztosítja, 
hogy a feltárt 
probléma 
hosszú ideje 
fennáll, de a 
rossz 
beidegződések 
miatt javulás 
nem 
tapasztalható, 
tehát továbbra 
is lesz igény a 
szolgáltatásokra, 
lehetőségekre, 
és azok 
népszerűsítésér
e 

 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: PMHK beszámoló, 

Ópályi 

honlap. 

 
4.  

 
Egyedül élő idős 
emberek 

 
A településen sok az 
egyedül élő idős, 
akik elsősorban 
kertes házban 
laknak, ezért 
nehezen, vagy 
egyáltalán nem 
tudják megoldani a 
portájuk rendben 
tartását. 

 
Általános cél: Az idős 
emberek rend 
szeretetének 
kielégítése, komfort 
érzetének fenntartása. 
Rövidtávú: az igények 
feltérképezése. 
Hosszútáv: Az igények 
kielégítése, 
folyamatosság 
fenntartása. 

 

 
Közmunka 
programokkal való 
egyeztetés 

 
A közmunkások 
bevonása a 
segítségnyújtásba: 
fűnyírás, favágás, 

tüzelő behordás stb. 

 
Az Önkormányzat 
szociális szakemberei, 
Közmunka irányító 

 
2018.12.31. 

 
Az idős emberek 
rend szeretetének 
kielégítése, 
komfort érzetének 
fenntartása, 
szociális 
környezetének 
javítása. 
 

 
Humán: az 
önkormányzat szociális 
szolgálata részéről a 
program 
koordinátora,a 
fejlesztések tervezése, 
kivitelezése, dologi és 
technikai feladatok a 
megvalósítandó tervek 
függvényében. 

 
A 
fenntarthatóság
ot biztosítja, 
hogy a feltárt 
probléma 
hosszú ideje 
fennáll,  
és továbbra is 
lesz igény a 
szolgáltatásokra
, és azok 
népszerűsítésér
e. 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: PMHK beszámoló, 

Ópályi 
honlap. 

5. Az idősek igényeinek 
megismerése 

Az idősügyi 
stratégia hiányos 

Az idősek 
stratégiájának 
javítása  

Az Idősügyi 
Stratégiával és a 
Szociális 
Szolgáltatástervez
ési Koncepcióval 
való összhang 

Az idősek 
problémáinak 
feltérképezése, az 
idősügyi stratégia 
feltérképezése 

Az Önkormányzat 
szociális szakemberei, 
családsegítő szolgálat 

2018.12.31. Az idősek 
problémáinak 
megoldása javul 

Humán: az 
önkormányzat szociális 
szolgálata részéről a 
program 
koordinátora,a 
fejlesztések tervezése, 
kivitelezése, 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: PMHK beszámoló, 

Ópályi 
honlap. 
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6. Teleszöv foglalkoztatási 
kapacitásának bővítése 

Az idősek nem 
ismerik, vagy nem 
találják 
lehetőségeiket, 
helyileg készült 
termékeik helyi 
piacon történő 
értékesítéséről való 
tájékoztatás hiánya 

A helyi piacon történő 
értékesítésről való 
tájékoztatás javítása 

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési Koncepcióval 
való összhang 

Szociális 
foglalkoztató által 
termelt termékek 
helyi piacon történő 
értékesítése, helyileg 
készült termékek 
helyi piacon történő 
értékesítésének 
elősegítése 

Az Önkormányzat 
szociális szakemberei, 
családsegítő szolgálat, 
Teleszöv, Közmunka 
irányító 

2018.12.31. Javul a termékek 
helyi piacon 
történő 
értékesítése 

Humán: az 
önkormányzat szociális 
szolgálata részéről a 
program koordinátora, 
Teleszöv vezető, 
közmunka irányító 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: PMHK beszámoló, 

Ópályi 
honlap 

7. Önfoglalkoztatási 
kezdeményezések 
támogatása 

A helyileg készült 
termékeik helyi 
piacon történő 
értékesítéséről való 
tájékoztatás hiánya 

A helyi piacon történő 
értékesítésről való 
tájékoztatás javítása 

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési Koncepcióval 
való összhang 

Hagyományőrzésre 
épülő helyi termékek 
helyi piacon történő 
értékesítése 

Az Önkormányzat 
szociális szakemberei, 
családsegítő szolgálat, 
Teleszöv, Közmunka 
irányító 

2018.12.31. Javul a termékek 
helyi piacon 
történő 
értékesítése 

Humán: az 
önkormányzat szociális 
szolgálata részéről a 
program koordinátora, 
Teleszöv vezető, 
közmunka irányító 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: PMHK beszámoló, 

Ópályi 
honlap 

8. Családközpontú 
közösségfejlesztés 

A közösség 
fejlesztése nem 
kielégítő 

a közösség 
fejlesztésének javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Családi napok 
szervezése települési 
szinten 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Családközpontú 
lesz a közösség 

Költségvetés, Pályázati 
források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

Roma ÖNK. beszámolója, 

Családsegítő 
beszámolója 

9. Motiváció felkeltése Az önkéntes 
programokban való 
részt vétele nem 
megfelelő 

A programokban való 
részt vétel javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Ismeretterjesztő 
programok 
szervezése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Javul az önkéntes 
programokban 
részt vevők száma 

Költségvetés, Pályázati 
források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

Roma ÖNK. beszámolója, 

Családsegítő 
beszámolója 
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10. Bűnmegelőzés A bűnelkövetők 
száma magas 

A bűnelkövetők 
számának csökkentése 

Ópályi Község 
Bűnmegelőzési 
Programja 

Utcabizalmi 
kinevezése a 
település összes 
utcájából, térfigyelő 
kamera rendszer 
bővítése, közterület 
felügyelő 
alkalmazása 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. A bűnelkövetők 
száma csökken 

Költségvetés, Pályázati 
források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

Roma ÖNK. beszámolója, 

Családsegítő 
beszámolója 

11. Rendközpontú 
közösség 

A közösségek 
rendközpontúsága 
nem kielégítő 

A rendközpontúság 
javítása 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Közbiztonság 
fejlesztése helyi erő 
bevonásával 
(polgárőrség, 
mezőőrség 
működtetése) 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Rendközpontúbb 
lesz a közösség 

Költségvetés, Pályázati 
források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

Roma ÖNK. beszámolója, 

Családsegítő 
beszámolója 

12. Családbarát 
intézményrendszer 
kialakítása 

Közös családi 
rendezvények száma 
alacsony 

Közös programok 
számának növelése 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Generációk közötti 
együttműködés, 
közös kirándulások 
szervezése, közös 
családi 
rendezvények 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő Szolgálat 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. Erősödik a család 
és az intézmény 
közötti kapcsolat 

Költségvetés, Pályázati 
források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

Roma ÖNK. beszámolója, 

Családsegítő 
beszámolója 
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13. Egészségtudatosság 
kialakítása 

Egészséges 
életmódra nevelés, 
és a 
szűrővizsgálatokszer
vezésének hiánya 

Szűrővizsgálatok 
szervezésének 
növelése 

Ópályi Község 
Esélyegyenlőségi 
Programja 

Szűrővizsgálatok 
szervezése 

Ópályi Község 
Önkormányzat 
Polgármester, Óvoda 
Intézményvezetője, 
Iskolaigazgató, 
Családsegítő, védőnői 
szolgálat, háziorvos 
Roma Önkormányzat 

2018.12.31. A szűrővizsgálatok 
szervezésének 
növelésével nő az 
egészségtudatossá
g 

Költségvetés, Pályázati 
források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

Roma ÖNK. beszámolója, 

Családsegítő 
beszámolója 
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Fogyatékkal élők 

V. A Fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

 

 

  

1. Folyamatos és 
ütemezett 
akadálymentesítés 

Az akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100%-os 

Akadálymentesített 
környezet 
megteremtése 

A 
településfejlesztés 
irányának és 
alapelveinek 
meghatározása 
Ópályi új 

településrendezési 
tervének 
megalapozására 

Folyamatos és 
ütemezett 
akadálymentesítés 

Képviselő-testület 2018.12.31. A községben az 
intézmények, utak, 
parkok 
akadálymentesítése 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
hosszú távú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentumok 

 

2. Kommunikációs és 
információs 
akadálymentesítés 

A 
közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés nem 
akadálymentes 

A 
közszolgáltatásokhoz 
való akadálymentes 
hozzáférés 

Ópályi Község 
2/2015. (II. 27.) 
Önkormányzati 

rendelete a 
települési 
támogatások helyi 
szabályozásáról 

Kommunikációs és 
információs 
akadálymentesítés 

Ópályi Művelődési 
Ház vezetője 

2018.12.31. A községben a 
számítástechnikai 
berendezések 
száma nő 

Költségvetés, 
pályázati források 

Folyamatos, 
középtávú 

Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 

Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

PMHK 

beszámoló, 

Ópályi honlap 



 
Ópályi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

2015 Ópályi 
 

66 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Az egészségügyi Egészségügyi, Egészségügyi, Ópályi Az egészségügyi  2018.12.31. A betegek és a Költségvetés, Folyamatos  
 szűrővizsgálatokhoz, prevenciós prevenciós Önkormányzat szűrővizsgálatokhoz.   halálozások száma pályázati források középtávú Módosítva: 

 prevenciós szolgáltatásokhoz, szolgáltatásokhoz, Szociális rendelete prevenciós Házi orvos,  csökken dátum, 
 szolgáltatásokhoz való szűrővizsgálatokhoz szűrővizsgálatokhoz a települési  szolgáltatásokhoz való Humán     

felelősök 
 hozzájutás 

elOsegítése 
a hozzáférés nem való hozzáférés támogatások helyi hozzájutás      változása. 

  teljeskörű biztosítása szabályozásáról elősegítése Bizottság Elnöke     Program 

          folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

PMHK 

beszámoló, 

védőnő 

beszámolja,, 

Humán Bizottság 

beszámolója 

4. Munkahelyteremtés a 

fogyatékkal élő 

embereknek, 

foglalkoztatás bővítése 

A szociális 

foglalkoztatáshoz való 

hozzájutás nem széles 

körű 

Szociális 

foglalkoztatásba minél 

több fogyatékkal élő 

személyt bevonni, 

ezáltal  elsegíteni  

anyagi , 

társadalmibiztonságuk

at. 

Ópályi 
Önkormányzat 
Szociális rendelete 
a települési  
támogatások helyi 
szabályozásáról 
 

A fogyatékkal élő  
emberek szociális 
fogla  
foofoglalkoztt 
 

foglalkoztatásához való 

hozzájutás elősegítése 

Házi orvos, 
Humán 
 
Bizottság Elnöke 

 

2018.12.31. A Községben a 

foglalkoztatottak 

száma nő 

Költségvetés, pályázati 

források 

Folyamatos, 

középtávú 
 
Módosítva: 

dátum, 

felelősök 

változása. 
Program 

folytatódik. 

Igazoló 

dokumentum: 

PMHK 

beszámoló, 

beszámolja,, 

Humán Bizottság 

beszámolója 
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Megvalósítás 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit 

pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, 

illetve támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 

önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a 

programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős 

Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

 

 

 

  



 
Ópályi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

2015 Ópályi 
 

69 

 

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 aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott 

területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai 
az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
  

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/mély-
szegénységben élők 
esély-
egyenlőségével 
foglalkozó  
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, 

és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási 

területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum 

első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Papp 

Mihályné igazgatási előadó (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  
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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 Képviselő-testület felé beszámoló 

készítése. 

 
 

 
 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden 

alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, 
egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő 
maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a 

HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben 

bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási 

tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 

érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól 

számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT 

végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség 

esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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