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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet

rendelkezéseivel,

Beremend

Nagyközség

Önkormányzata

Esélyegyenlőségi

Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami
és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
Beremend Nagyközség Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésébe
bevonta az érintett célcsoportokkal foglalkozó intézmények munkatársait is.
A település bemutatása
Beremend a Dél Dunántúli Régió déli peremén, Baranya megyében, a Siklósi Járásban
helyezkedik el. A település korszerű határátkelője révén Baranya déli kapuja.
Beremend közúton Magyarbóly, Kásád, Kistapolca, Nagyharsány felől közelíthető meg. A
nagyközséghez legközelebb Siklós, Pécs, Mohács, Villány városok találhatók meg. A határon
átkelve Beremendről Petárda község érhető el. Településünkön már nem működik a
vonatközlekedés, viszont rendszeres buszjáratok közlekednek a környező települések és
városok felé. Beremendről könnyen megközelíthető a Pogányi reptér, Horvátország felé az
Eszéki reptér. Körülbelül 45 km-re az M6-os autópálya felhajtója Pécs város előtt, illetve
Bóly irányába.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,Településrendezési
terv, Településszerkezeti terv, Komplex Középtávú Fejlesztési Koncepció
1
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Beremendre földrajzi elhelyezkedésénél fogva leginkább Horvátország gyakorol vonzerőt. A
település igyekszik a határon túli lehetőségek, valamint 20 km-es vonzáskörzetében levő
Villány és Siklós város irányába történő lehetőségek kihasználása. A határátkelő
megnyitásával sokat javultak a határon átnyúló magyarok részére az ország vérkeringésébe
történő bekapcsolódás lehetőségei. 2013. július 1-jétől Horvátország az Európai Unió tagja,
mely jelenti azt is, hogy a vámellenőrzés megszűnése lehetővé teszi, a gyorsabb átkelést a
magyar–horvát határon. Ez nagy lehetőséget ad gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket
eltöltő vendégek számára is.
Beremend nagyközség rendezett utcákkal, virágos- fás parkokkal rendelkezik, a
település belterületét övező külterületen található erdőterület védett fáival, különleges
védett növényeivel, gazdag állat- és növényvilágával.
Beremenden a műemlék jellegű három (római katolikus, református, görögkeleti) templom, a
rókus kápolna, valamint az organikus építészet szellemében fogant- ásványtárlatnak is helyet
adó Megbékélés kápolna, a Mendele Ferenc Emlékház, a Varga Dezső sportcentrum, a
Kristálybarlang, a határátkelő, a szoborpark és a kovácsműhely kínál látnivalót. Itt található
Magyarország legdélebbi pontját jelző emlékoszlop, és a nagyközség gyönyörű, karsztvizes
strandja.
Beremend fontosabb emlékművei: Adam Dragosavljevic nyelvújító szobra; Obersovszky
Gyula emléktábla; Barta Lajos mellszobra; világháborús emlékmű; világháborús
emlékmű; 1956-os emlékmű; II. világháborús jugoszláv emlékpart.
Az alapvetően aprófalvas szerkezetű járásban Beremend állandó népessége 2637 (2017. Ksh.)
fővel a nagy lélekszámú települések közé tartozik, de az országost tendenciának megfelelően
folyamatosan csökken a lélekszám.
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A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a
magukat a német nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnika
nemzetiség. E cigány közösség 2012. évben feloszlatta önkormányzatát, míg a német
nemzetiség 1998. óta máig is önálló nemzetiségi önkormányzattal rendelkezik.
Az ipari területen 1997-tól a Váci Gyár és a Beremendi Gyár együtt, Duna-Dráva Cement- és
Mészművek Kft. a meghatározó, de egyéb területen így a több, ezer hektáros külterületén a
fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások száma is jelentős, melyek az itt élő
lakosság egy részének megélhetését biztosítják.
Beremend legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatás,
szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán
értelmiség számára és korszerű szolgáltatást a nagyközség és térsége lakosságának.
Az alábbiakban a település demográfiai adatait mutatjuk be.
A lakónépességre vonatkozó táblázat adatai alapján a lakónépesség száma a településen 2016os évig folyamatosan csökken. Míg 2013-ban 2467 fő élt Beremenden, addig 2016-ban a
lakónépesség száma már csak 2370 fő.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év
végén

Év

Fő
(TS 0101)

2013
2014
2015
2016
2017

2467
2428
2399
2370
n.a

Változás

98%
99%
99%
0%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az állandó népesség száma Beremend esetében 2016-ban több mint a lakónépesség. A nők
száma, aránya összességében a férfiak arányához viszonyítva magasabb, kivéve a 0-14 éves
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korosztályt, illetve a 18-59 éves korosztályt, valamint a 18-59 éves korosztály, ahol fordított
megállapítást tehetünk. Szembetűnő különbséget a 65 év feletti korosztálynál láthatunk, ahol a
nők száma 333 fő míg a férfiak száma csak 212 fő.
2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai)

Fő

Korcsoport

Nők
Állandó népesség száma (nők TS
0302, férfiak TS 0301)
0-2 évesek (összes száma TS
0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak
TS 0306)
15-17 éves (nők TS 0309, férfiak
TS 0308)
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak
TS 0310)
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak
TS 0312)
65 év feletti (nők TS 0315, férfiak
TS 0314)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

-

Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú
nők és férfiak
aránya (%)

1265
n.a

Férfiak
1229
n.a

135

139

40

29

655

741

102

108

333

212

Összesen
2 494
72

Nők

Férfiak

50,72% 49,28%
289,00%

274

5,41%

5,57%

69

1,60%

1,16%

1 396

26,26% 29,71%

210

4,09%

4,33%

545

13,35% 8,50%
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Az öregedési index alapján megállapítható, hogy a település elöregedő, a mutatószám évrőlévre magasabb értéket mutat. Ebből az adatból is látható, hogy településünkben az idősebb
lakosság fokozottabb ellátására van szükség.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

2013
495
2014
515
2015
538
2016
545
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

-

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

263
265
268
274
n.a

Öregedési index (%)

188,21%
194,34%
200,75%
198,91%
n.a
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A belföldi vándorlások táblázat negatív egyenleget mutat, tehát többen vándorolnak el a
településről, mint ahányan ide települnek. A 2016-os évben ez az egyenleg viszonylag
alacsony – 3 értéket mutat.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS odavándorlás 0601)

2013
45
2014
59
2015
56
2016
58
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Elvándorlás
(TS elvándorlás 0601)

Egyenleg

76
64
47
61
n.a

-31
-5
-9
-3
0

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)
-12,2
-1,98
3,59
-1,2
n.a

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség alapelv, mely szerint minden ember egyenlő. Biztosítani kell, hogy
hátrányos megkülönböztetés senkit ne érhessen bőrszíne, neme, anyanyelve, faji, vallási,
politikai hovatartozása vagy más véleménye, nemzeti vagy társadalmi származása miatt,
születési, vagyoni vagy egyéb helyzete kapcsán.
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Beremend Nagyközség Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a település lakói számára
minőségi, mindenki számára egyenlően elérhető szolgáltatásokat nyújtson és hozzájáruljon a
polgárok esélyegyenlőségének biztosításához, életszínvonalának emeléséhez.
Az esélyegyenlőség érték, mely a település minden lakója számára fontos. Érvényesítésének
kötelezettségét jogszabály határozza meg, emellett érdekünk is, hogy biztosítsuk településünk
lakóinak a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést és az életminőség
javításának lehetőségét.
Az

önkormányzat

az

esélyegyenlőséget

munkáltatóként,

szolgáltatásai

révén

és

intézményfenntartóként is érvényesíteni kívánja.
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Beremend Nagyközség Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
-

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,

-

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

-

a diszkriminációmentességet,

-

szegregációmentességet,

-

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket.

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
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A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező
problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését
az HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási
rendeletei,


a

helyi

esélyegyenlőségi

programok

elkészítésének

szabályairól

és

az

esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és


a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012
(VI.5.) EMMI rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)



a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)



a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)



a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)



az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)



a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.
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

-

12

stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen
jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti
Ifjúsági Stratégia.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
A Képviselőtestület 2015-ben megalkotta a pénzbeli és természetbeni támogatásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
5/2015 (II.26.) számú rendeletét, melynek célja szabályozni a szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében a pénzbeli juttatásokat, valamint a szociális ellátások
igénybevételének helyi szabályait, rendelkezik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjáról. A
képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok
életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy
maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról
elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.
Szintén ez a rendelet szabályozza az újszülöttek támogatását. A Képviselőtestület a
gyermekek születésekor támogatást nyújthat, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az
azt megelőző egy évben beremendi lakóhellyel rendelkezik.
Beremend Nagyközség Képviselőtestülete az Szt. 7.§ (1) bekezdésének értelmében
hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyét,
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét
veszélyezteti.
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 21/2005. (IX. 27.) számú rendelet megalkotásával a
Képviselőtestület biztosítja, anyagilag támogatja a szociálisan arra rászoruló beremendi
állandó lakos családoknak a községben történő lakáshoz jutását. Önkormányzatunk anyagi
lehetőségeihez mérten mindig kiemelten kezelte fiatalok lakhatásának segítését, felismerve
azt, hogy milyen fontos a fiatalok településen való tartása. A támogatás kamatmentes hitel és
vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható, maximum 500 ezer Ft.

-
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Az Önkormányzat rendeletei, koncepciói az esélyegyenlőségre figyelemmel készültek. A
fejlesztési irányok abba az irányba mutatnak, hogy a település mindenki számára élhetőbb,
rendezettebb legyen, a közszolgáltatásokhoz mindenki egyformán hozzáférhessen.
Az esélyegyenlőség megvalósulásához kapcsolódó helyi jogszabályok, koncepciók a
következők.
Beremend Nagyközség Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019
A Gazdasági Program célja, hogy az önkormányzat képviselőtestülete egységes, előre
meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembevétele mellett
fejlődjön.
Beremend Nagyközség Településrendezési terve – 22/2008.(III.11.) sz. határozata
A települési önkormányzat feladat a jogszabályok keretein belül a településrendezési
feladatkör ellátása, az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, valamint a
helyi építészeti örökség védelme, az építésügyi helyi feladatainak ellátásához szükséges
anyagi és személyi feltételek biztosítása.
Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás: Szociális Szolgáltatástervezési
koncepció
A Koncepció 2016-ban készült el. A koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás
kétévente felülvizsgálja. és aktualizálja. A koncepció tartalmazza: a lakosság alakulását, a
korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének
helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításához, a szolgáltatások működési,
finanszírozás, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködési kereteit, az egyes ellátotti
csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek)
sajátosságaihoz

kapcsolódó

speciális

ellátási

formák,

szolgáltatások

biztosításának

szükségességét.
Beremend

Nagyközség

Önkormányzatának

a

gyermekvédelmi

és

gyámhatósági

feladatokról szóló tájékoztató a 52/2018. (V.29) számú határozata fogadta el.
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E beszámoló tartalmazza a jövőre vonatkozó javaslatokat, célok meghatározását a Gyvt.
előírásai alapján. Kitér a bűnmegelőzési program fontosságára. Ismerteti, hogy a jelzőrendszer
tagjaival és a gyámhatósági dolgozókkal a hivatali alkalmazottnak és a jegyzőnek megfelelő a
kapcsolata.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Baranya megyei területfejlesztési programja
A dokumentum, bár 10 éve készült, de a benne foglalt fejlesztési célok hosszú távra szólnak.
A következő fejlesztési prioritásokat tartalmazza: Versenyképes gazdasági szerkezet
kialakítása; Közlekedési és kommunikációs informatikai rendszerek fejlesztése; Humán
erőforrások fejlesztése; Környezetfejlesztés és vízgazdálkodás; Településfejlesztés, a megye
belső kohéziójának erősítése, együttműködésre épülő településhálózat-fejlesztés; A megye
külső kapcsolatainak fejlesztése, a regionális kohézió erősítése. Ezen fejlesztési irányok
összhangban vannak a HEP-ben foglaltakkal. A 2014 – 2020. évekről szóló Baranya megyei
területfejlesztési koncepció egyeztetés alatt áll.
Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás
A Társulás ellátja az Szt. 62. §-ban meghatározott étkeztetés, 63. §-ban meghatározott házi
segítségnyújtás, 64. §-ban meghatározott családsegítés, 65/F. §-ban meghatározott nappali
ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 39- 40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgálat feladatait.
A jogszabályi környezet megváltozása a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás
szervezetére is kihatott. Tekintettel arra, hogy a Társulás jogi személyiséggel nem rendelkező
társulás volt, és 2013. július 1-jétől már csak jogi személyiséggel rendelkező Társulások
jegyezhetők, ezért a Társulási megállapodás módosítására került sor. Változatlanul és
maradéktalanul szem előtt tartva az Alaptörvényben és a Helyi Önkormányzatok Európai
Chartájában is hangsúlyozottan nevesített szabad társulás alapelvét.
Az előzetes megkeresések figyelembevételével 17 településsel bővült a Beremendi
Gyermekjóléti és Szociális Társulásban levő önkormányzatok száma. Így 2013. július 1-jétől
22 település, egy évvel később még két, 2015-ben újabb egy településsel bővülve látja el
kötelező szociális alapfeladatát, és biztosítja a gyermekjóléti szolgálatot. Azzal, hogy a 20
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önkormányzat „átjött” (belépett) a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulásba, a
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás leterheltsége csökkenést mutat.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyzetelemzés alapjául szolgáló adatokat a Teir adatbázisból gyűjtöttük, továbbá
használtuk e célra az intézmények beszámolóit, az intézmények által nyújtott adatokat,
információkat, illetve a helyi adatbázisokat. Több esetben is előfordult, hogy az adatgyűjtésre
nem volt és nem is lehetett lehetőség. Ilyen esetekben a szakemberek, és esélyegyenlőség
célcsoport képviselőinek a tapasztalataira támaszkodtunk. Hiányosak a munkanélküliségre
vonatkozó táblázatok, mivel a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járás Foglalkoztatási
osztálya más jellegű adatokat gyűjt, mint amiket a táblázataink kértek. Ahol nem találtunk
adatot ott egységesen az, n.a. (nincs adat) jelölést használtuk. Alkalmaztuk még a nem
releváns jelentéssel bíró n.r. rövidítést. Ott, ahol az adatok számossága kicsi, tendenciákat
nem lehet megállapítani, mivel a fluktuáció sok esetben nagyobb az adat 10 %-ánál.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Magyarországon 2001. évi népszámlálás során 205.720, míg 2011. évi népszámláláskor
315.538 fő vallotta magát a roma nemzetiséghez tartozónak. Beremenden a 2001. évi
népszámlálási adatok szerint 23 fő roma nemzetiségű ember él.

A

Közigazgatási

és

Igazságügyi

Minisztérium

Társadalmi

Felzárkózásért

Felelős

Államtitkársága 2011-ben készítette el a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát –
mélyszegénység, gyermekszegénység, romák. A Program 2020-ig szól.

A vezetői összefoglaló szerint
„Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma
népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az
életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások
területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és
újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények. Minden harmadik (kb. 3 millióan) ma
Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A
-
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szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben
élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb.
750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák
felzárkóztatását megcélzó politikán nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános
küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. Ugyanakkor a romák
etnikai csoportjára külön figyelmet kell fordítanunk, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy
a szegények között is ők a legszegényebbek és eddig őket érték el legkevésbé a felzárkóztató
programok.”

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A gazdasági világválság 2009 évben elérte Beremend nagyközséget is, abban az évben már
jelentősebben emelkedett a munkanélküliek száma, illetve csökkent a foglalkoztatottak száma.
Ez a folyamat jelentősen befolyásolta és befolyásolja azóta is a településünkön élő jövedelmi
és vagyoni helyzetét.
Ezzel együtt Beremend lakosainak jelentős része átlagos körülmények között él. A kimondott
gazdagság nem jellemző, azonban vannak nagyon szegény családok. A szegénységnek
számos oka lehet, melyek között említhetjük az alacsony vagy a települési viszonyoknak nem
megfelelő iskolai végzettséget, a munkanélküliséget, szociális hiányosságokat, vagy akár a
családban élő gyermekek számát is.
A jövedelem főleg munkavégzésből származik, vagy pénzbeli juttatás lehet. A legtöbb otthon
a 70-es években épült, melynek újítására a családoknak nem nagyon van lehetősége, sokan
örülnek, ha fenn tudják tartani. A településen a tapasztalatok alapján sok az eladó ingatlan is.
Lakossági megtakarításról adatokkal nem rendelkezünk.
Beremenden az összes lakásállomány száma 2013 – 2016 között nem változott. 2013-ban
1028 lakás volt nagyközségünkben, melyek a családok anyagi helyzetétől függően általában
megfelelően karban tartottak. A bérlakás állomány 2013 és 2016 között csökkenést mutat, 10
lakásból már csak 8 bérlakás van településünkön. A szociális lakások száma nem változott az
elmúlt évek alatt.
A 2017-es évben 842 db gépkocsi volt beremendi lakos tulajdonába.
-
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Beremenden többen élnek mezőgazdaságból. Elmondható, hogy több mezőgazdasági
vállalkozó rendelkezik nagyobb földterülettel. Sokan vannak, akik földtulajdonnal
rendelkeznek, melyeket jellemzően bérbe adtak.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

A településen a 15-64 év közötti lakónépességre vonatkozó nyilvántartott álláskeresők száma
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a nők és férfiak tekintetében egyaránt. A 2013-as
évtől a 2016-os évig elmondható, hogy az álláskeresők száma majdnem a felére csökkent.

-
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3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

Nő
(TS 0804)

Férfi
(TS 0803)

Összesen

Fő
Fő
2013
845
935
2014
838
903
2015
812
892
2016
797
878
2017
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő
1 780
1 741
1 704
1 675
n.a

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)
Fő
113,25
102
63,5
58,25
43,75

%
13,4%
12,2%
7,8%
7,3%
n.a

Férfi (TS 0801)
Fő
91
81,75
59,25
46,5
37,25

%
9,7%
9,1%
6,6%
5,3%
n.a

Összesen
Fő
204
184
123
105
81

%
11,5%
10,6%
7,2%
6,3%
n.a

A regisztrált munkanélküliek számánál elmondható, hogy a 20 év alatti regisztrált
munkanélküliek száma 2013 és 2014 között emelkedő tendenciát mutat, majd 2015-től
elindult egy csökkenés. Ilyen tendencia észlelhető a 30-34 éves, 50-54 éves, 59 év feletti
korosztálynál. A többi korosztály a 2013-2017 év között folyamatos csökkentést mutat.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

Fő
%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
20 év alatti (TS 1002)

-

2013

2014

2015

2016

2017

204,25

183,75

122,75

104,75

66

3,5
1,7%
34,25
16,8%
21,75
10,6%
13,75
6,7%
25
12,2%
26
12,7%
27
13,2%
20,5
10,0%
25
12,2%
7,5
3,7%

7,5
4,1%
25,25
13,7%
20,75
11,3%
14
7,6%
18
9,8%
16,25
8,8%
19
10,3%
26,25
14,3%
25
13,6%
11,75
6,4%

7,25
5,9%
15,75
12,8%
11
9,0%
8,5
6,9%
13,25
10,8%
11,5
9,4%
13,5
11,0%
16
13,0%
13,25
10,8%
12,75
10,4%

Fő
összesen

6
5,7%
12,25
11,7%
12,5
11,9%
9,5
9,1%
10,25
9,8%
9
8,6%
11,25
10,7%
10,5
10,0%
11,5
11,0%
12
11,5%

3,25
4,9%
11,5
17,4%
6,5
9,8%
6
9,1%
5,5
8,3%
3
4,5%
8,25
12,5%
5,5
8,3%
7,75
11,7%
8,75
13,3%
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A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek, nyilvántartott álláskeresők száma
összességében a 2013-2016-os év között csökkenő tendenciát mutat.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya
Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma

Év
fő

fő

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen
2013
113,25
91
204
2014
102
81,75
184
2015
63,5
59,25
123
2016
58,25
46,5
105
2017
43,75
37,25
81
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nő
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Férfi
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

%
Összesen
285
174
164
95
n.a

Nő
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Férfi
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Összesen
139,5%
94,7%
133,6%
90,7%
n.a

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számát illetően nem rendelkezünk adattal a 2013-2017-es évek
tekintetében.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-59 évesek száma

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Év
Nő

Férfi

Fő
Fő
2013
711
791
2014
700
762
2015
676
744
2016
655
741
2017
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

-

Összesen
Fő
1 502
1 462
1 420
1 396
n.a

Nő
Fő
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Férfi
%
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Fő
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Összesen
%
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Fő
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

%
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
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Összeségében elmondható, hogy 2001 és 2011 között az iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma
növekedett. Az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett 15 éves vagy annál idősebb korosztály
tekintetében szintén növekvő számadatok szerepelnek.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.

Iskolai végzettséggel

évfolyamát elvégzett 15 éves és

nem rendelkező 15 éves és idősebb

idősebb népesség, a megfelelő

népesség, a megfelelő korúak

korúak százalékában

százalékában

Nő (TS 1602)

Férfi (TS 1601)

Nő

Férfi

%

%

%

%

2001

85,5

92,2

-8450,0%

-9120,0%

2011

90,7

96,3

-8970,0%

-9530,0%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Ha az álláskeresőket iskolai végzettségük szerint vizsgáljuk, akkor azt a megállapítást
tehetjük, hogy a 8 általános végzettséggel rendelkezők között jóval kevesebben
munkanélküliek, mint a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek. Valószínűsítjük, hogy
a 8 általánost elvégzők között jelentősebb számban vannak azok, akik valamilyen szakmával
is bírnak.

-
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Év

Nyilvántartott
álláskeresők
száma
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
(TS 0901)
Fő
Fő
%
2013
204
4,75
2,3%
2014
184
5,5
3,0%
2015
123
3,5
2,9%
2016
105
3,25
3,1%
2017
81
0,75
0,9%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Általános iskolai
végzettség (TS 0902)
Fő
88,25
92
65,75
50,5
37

%
43,2%
50,1%
53,6%
48,2%
45,7%

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség (TS 0903)
Fő
111,25
86,25
53,5
51
43,25

%
54,5%
46,9%
43,6%
48,7%
53,4%

Beremenden működő oktatási, nevelési intézmények: Bölcsőde, Napsugár Óvoda és az
Általános és Zeneiskola. Településünkön csak alapszintű oktatás folyik. De Villányban,
Mohácson, Bólyban és Siklóson szakiskolák és gimnáziumok egyaránt megtalálhatók.
Egyetem a legközelebb Pécsett érhető el, ahol a mérnöki képzéstől a jogász, közgazdász,
tanár, orvos és egyéb képzések is működnek. A jövőben önkormányzatunk nyitott a
középfokú oktatás szélesebb kínálatának megteremtésére és kész támogatni minden olyan
központi törekvést, amely a középfokú oktatást és szakoktatás megteremtését szolgálja.
Nyelvi képzésekre és tanfolyamokra a környező városokban lehet jelentkezni. Községünkben
csupán nyelvtanári magánórák keretében nyílik lehetőség.

-
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Településünkön a 2011-es évtől folyamatosan működik a Start mintaprogram. A
Mezőgazdasági mintaprogramot és Belvíz programot minden évben indítunk. A 2018-as
évben 3 programot indítottunk. Ez a Mezőgazdaság volt összesen 50 fővel. A Belvíz program:
28 fővel valamint a Bio program 48 fővel. Az utóbbi programot év közben visszamondtuk,
mert nem tudtuk a követelményeket teljesíteni.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók száma
(TS 3401)

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

Fő

%

2013
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
2014
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
2015
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
2016
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
2017
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Középfokú felnőttoktatásban
résztvevők összesen
Év
Fő

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)
Fő

%

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Fő

%

2013
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
N.A.
#ÉRTÉK!
2014
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
N.A.
#ÉRTÉK!
2015
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
N.A.
#ÉRTÉK!
2016
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
N.A.
#ÉRTÉK!
2017
N.A.
N.A.
#ÉRTÉK!
N.A.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Középiskolai
Gimnáziumi
tanulók száma a
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
(fő) - (TS 3601)
Fő

%

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Fő
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Az általános iskolai felnőttoktatást illetőn, illetve a felnőttoktatásban résztvevőket illetően
nem rendelkezünk adattal.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciája közlekedés szempontjából
megfelelőnek mondható. Autóbusszal és autóval közlekedve a kb. 50 km-re levő
megyeszékhely 40 perc alatt elérhető, az autóbuszos közlekedés általában 1 órát vesz igénybe.
A településen belül jó a közlekedési lehetőség, akár kerékpárral vagy autóval, gyerekek
részére iskolabusz közlekedés is működik.

Fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen 2013-as évben a
Diákmunka nyújtott lehetőséget, ezen felül a Munkaügyi Központ által nyújtott képzési
programokat vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok.

-
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Szoros együttműködést ápol az Önkormányzat a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályával. Számos programot kínálnak a munkanélküliség javítására, ilyen a TÁMOP 1.1.2.
projekt – A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása, mely program keretében
szakmát tanulhatnak a jelentkezők. A TÁMOP 2.1.6. – Újra tanulok kiemelt projekt keretében
a munkaviszonyban állók is részt vehetnek új szakmát adó képzéseken. Ezek a szakmák
illeszkednek a kereslethez, megkönnyítve a munkahely megtartását, illetve növekszik az
elhelyezkedés esélye. Az Önkormányzat nyitott a helyi felnőtt képző programok szervezése,
azonban ennek beindításának feltétele a kellő létszám. A helyileg megvalósuló képzés
jelenleg

kapcsolódik

a

Start

munkaprogramban

a

növénytermesztés

területen

foglalkoztatottakhoz.
Az Önkormányzati saját fenntartású intézményeiben is lehetőség van közfoglalkoztatás
keretén belül igény szerint mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatására. A
„versenyszférában” a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről hiteles
adattal nem rendelkezünk. Az önkormányzati foglalkoztatás területén a hátrányos
megkülönböztetés

nem

tapasztalható,

sőt

az

önkormányzat

leginkább

a

legrászorultabbakat köteles alkalmazni (közfoglalkoztatásban). Az alacsony iskolai
végzettség, a pályakezdők munkatapasztalat-hiánya a meghatározó akadály a
munkahely létesítésekor.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a
munkaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.

A munkaerő-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat az Flt. III.
fejezete rögzíti. Az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresők és a munkáltatók részére is
nyújt támogatásokat. Álláskeresési segélyre az az álláskereső jogosult, aki az álláskeresővé
válását megelőző évben 360 nap munkaviszonnyal rendelkezik.

-
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804
összesen)

2013

1 780

2014
2015
2016
2017

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

1 741
1 704
1 675
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők %

0,4%
7
7,5
6
3,5
n.a

0,4%
0,4%
0,2%
n.a

A táblázatból látható, hogy az álláskeresési segélyben részesülők száma a 2013-as évhez
viszonyítva jelentősen csökkent. Az álláskeresési járadékra jogosultak száma a 2016-os évben
105 fővel csökkent a 2013-as évhez képest.

-
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
Nyilvántartott
álláskeresők száma
Év

(TS 1301)
Fő

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő

%

2013

181,75

12,25

6,7%

2014

122,75

8,75

7,1%

2015

101,25

7,25

7,2%

2016

81

8,25

10,2%

2017

n.a

n.a

n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az Szt. 25.§-a és a 43§, 47.§-a alapján a szociális rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:
 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás,
temetési segély
 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így a lakásfenntartási
támogatás, rendkívüli települési támogatás, temetési segély, rendszeres szociális
segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 Természetbeni ellátás

továbbá a köztemetés, közgyógyellátás,

egészségügyi

szolgáltatásra való jogosultság.

-
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

Év

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos száma 2016.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési
márc. 1-től (TS 5401)
segély - TS 7015 negyedévek átlagában számolva)
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális
segélyben részesülők (TS 1401)
Fő

15-64 évesek %-ában

2013
54,75
3,08%
2014
36,25
2,08%
2015
32,25
1,89%
2016
4,7
0,28%
2017
4,33
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

Munkanélküliek %-ában

18
16
31
11
13

9,90%
13,03%
30,62%
13,58%
n.a

Meg kell jegyezni, hogy 2008-ig az ellátás rendszeres szociális segélyként működött, majd
átalakításra került és a munkanélküliek speciális csoportjaira figyelemmel több jogcímen
részesülhetnek a támogatásban: az 55 év feletti munkanélküliek, egészségkárosodottak stb.
A 18-55 év közöttiek 2011-ig rendelkezésre állási támogatásban (RÁT), 2011 év januárjától,
bérpótló juttatásban (BPJ), majd 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban (FHT) részesülhettek.

2012-től a jogosultságot évente kell felülvizsgálni. Az

ellátás csak annak folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30
nap munkaviszonyt tud igazolni. A 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű
önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. Az FHT-ban részesülők kötelesek
-
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a munkaügyi központtal együttműködni. Közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által
közvetített álláskeresők, elsősorban FHT-ra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a
felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül
kötelesek elfogadni. Emellett az önkormányzat a helyi rendeletben előírja jogosultsági
feltételként a juttatásban részesülők számára a lakókörnyezetük rendben tartását. Amennyiben
az FHT-ra jogosult az előzőekben ismertetetteknek nem tesz eleget, részére a jogosultság
megszüntetésre kerül. Fenti diagram tartalmazza ezeket az adatokat.

Fenti ellátásokhoz

kapcsolódó ügyintézést a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A településen élő
munkanélkülieket a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tartja nyilván.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a
településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket
és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a
lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A település lakásállományában az elmúlt években jelentős változás nem következett be. A
bérlakás állomány azonban csökkent. Míg 2013. évben 10 bérlakás volt a településen, addig
2017-ben már csak 8 db. Ebből az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások szám:
0.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

1012
1012
1012
1012

2013
2014
2015
2016
2017

n.a

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

10

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

4

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

10

0

4

0

0

0

0

8

0

4

0

0

0

0

8

0

4

0

0

0

n.a

8

0

4

0

0

0

Bérlakás állomány
(db)

Szociális
lakásállomány (db)

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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A szolgálati bérlakások száma minimális. Az önkormányzati bérlakások statisztikai adatai
kerültek feltüntetésre a bérlakások soraiban, melyek szociális, költségelvű, piaci alapon
adhatók bérbe. Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokról az önkormányzat
információt nem tudott gyűjteni.
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2013 és 2015 között közel a felére
csökkent. Természetesen itt nem a bérlakásokban élőket vettük számba.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
Összesen adósságcsökkentési
támogatásban részesített
támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)
n.a

2015

282
254
142

2016

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

2013
2014

n.a
n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az eladósodottság esetében az adósságcsökkentési támogatásokban részesülők számát
vizsgálhatjuk, hiszen az egyes szolgáltatók nem adhatnak adatot a hátralékosokról. Mivel az
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Önkormányzatnak nincs erre kiterjedő helyi rendelete, ezért az egyébként rászoruló
személyek támogatásban sem részesíthetők.
Beremend külterületén élük száma kb. 10 fő. Ingatlanaik, közművesített épületek. A
közösségi közlekedés jól szervezett a településen, könnyen elérhetőek a buszmegállók.
Villamos hálózattal a település ellátott, ebből a szolgáltatásból azok estek ki, akik nem tudták
fizetni a számlájukat. Közülük sokaknak ún. „feltöltős” óra került felszerelésre, erre kapják ők
a lakásfenntartási támogatásuknak megfelelő összeget feltöltés formájában. Gáz hálózat is
kiépített, gázár emelkedés miatt sokan visszaálltak hagyományos energiahordozókra.
Szennyvíz hálózat a településen megoldott. Szemétszállítás hetente egyszer, rendszeresen
külső vállalkozó látja el. A településen telefon, kábel-tv, internet biztosított. Kiemelendő,
hogy külön helyi tévé csatornával is rendelkezik.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Az adott témában az előző évekhez viszonyítva nincs változás. Jelenleg sincs településünkön
telep vagy szegregátum.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A Mötv. hatályos rendelkezése kimondja, hogy egészségügyi alapellátás mellett az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások is a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó
feladataihoz tartoznak. Beremend nagyközség lakosainak egészségi állapota nem tér el az
országos helyzettől, miszerint a nagy betegségcsoportok ugyanúgy jellemzőek sajnos a
településen

élőkre

(keringési

rendszer

betegségei,

daganatos

megbetegedések,

emésztőrendszert megbetegedései, légző rendszeri megbetegedései, külső okok – baleset stb),
mint az országos átlagra. Magyarországon a születéskor várható életkor 5-8 évvel
alacsonyabb, mint a Eu többi országában és sajnos ez Beremenden sincs másképp. Olyan
környezeti hatásról, mely a település lakosainak egészségét zavarná, nem beszélhetünk. A
társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi viszonyok megfelelnek a magyarországi
települési viszonyoknak.
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Beremenden az Önkormányzat szakfeladata alatt nyilvántartott jól működő egészségház várja
a háziorvosi, fogorvosi, igény szerint a szakorvosi, iskola-egészségügyi ellátást és védőnő
szolgáltatást igénybe vevőket. Az egészségház működtetését és fenntartását az önkormányzat
biztosítja, mint tulajdonos. Az önkormányzat sokféle ellátást biztosít, kiváló szakemberekkel.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos munkakörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. A népegészségügyi
szűrések leginkább az önkormányzat és a Vöröskereszt szervezésében valósulnak meg,
melyek bárki számára hozzáférhetőek.
Beremenden két felnőtt háziorvosi körzet került kialakításra. Az I. számú körzethez
Beremendtől alig 3 km-re levő Kásád település betegei is tartoznak.

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

2
2
2
2
2

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

n.a

n.a

n.a
n.a
n.a
n.a

n.a
n.a
n.a
n.a

Bár a fenti táblázat szerint a gyermekorvosok által ellátott szolgálatok számát illetően nem
rendelkezünk adattal. De elmondható, hogy az önkormányzat támogatásával Kásádra és
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Beremendre minden hónap második keddjén egy gyermekorvos tart rendelést az érintettek
számára.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A felnőtt lakosság számára mozgásszervi rehabilitációs osztály a siklósi kórházban működik,
ide lehetőségük van az érintetteknek befeküdni is, egy hónapig ellátásuk ingyenes.
Rehabilitáció még a közelünkben Harkányban történik.
Gyermekek fejlesztő foglalkozásaira Siklóson, a súlyosabban érintetteknek Pécsett, Mohácson
van lehetőségük.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Beremenden az önkormányzat konyhája látja el a közétkeztetésben résztvevő közoktatási
intézményeket, bölcsődét. Az Országos Táplálkozástudományi Intézet által kiadott útmutatás
alapján, természetes alapanyagok felhasználásával készítik az ételeket.
A településen közétkeztetésben részt vevők megoszlása életkor szerint, jelenleg:
 bölcsödés korúak

20 fő

 óvodás korúak

90 fő

 iskolás korúak

135 fő

 felnőtt korúak…

268 fő

Kiegészítő feladat az egyéb vendéglátás. Megjelenik itt a mezőgazdasági programban
megtermelt termékek felhasználása.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Településünk a szervezett sportolási lehetőség már az óvodai nevelés keretén belül biztosított.
A mindennapi, un. frissítő 5-10 perces testnevelési foglalkozásokon elsősorban a gyermekek
testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az óvónők. Ezeken
a foglalkozásokon túl az óvodában nagy gondot fordítanak a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe vevő mozgáslehetőségek biztosítására.
Az általános iskolában tornaterem van, a mindennapos testnevelési órákat szakképzett
pedagógusok oktatják.
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Beremend Nagyközség Önkormányzat 2017 nyarán megalakította a Beremendi Sport Kft-t. A
Kft színeiben jelenleg 5 szakosztály működik (futball, kick-boksz, judo, lovas, atlétika). Az
asztalitenisz szakosztály jelenleg még a Beremendi Építők színeiben működik.

Beremenden a Varga Dezső sport komplexum kiválóan alkalmas sportesemények – kispályás,
nagypályás foci, teke lebonyolítására, valamint a kulturális események megszervezésére. A
jövőbeli tervek között szerepel a sportlétesítmény fejlesztése.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok biztosításáról
Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás fenntartásában levő intézmény, nevezetesen
az Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik. Az intézmény közalkalmazottjai segítséget
nyújtanak minden rászoruló személynek, akik életvitelszerűen részleges segítségre szorulnak.
Ez megnyugtató megoldást jelent az időseknek (akikre mindennap „rányitja” valaki az ajtót,
segít ügyes-bajos dolgaiban, ebédet visz ki), valamint munkalehetőséget a résztvevőknek.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
A

szolgáltatást

igénybe

vevők

egyenlő

bánásmódban

részesülnek.

A

szociális

ellátórendszerben az idősotthoni elhelyezések alkalmával előfordul, hogy az idős – biztonsága
érdekében az elhelyezésnél előnyt élvez, ha élethelyzete szükségessé teszi. Esélyegyenlőségi
bírósághoz fordultakról nincs információ. Sérti valamilyen szinten az esélyegyenlőséget a
teljes akadálymentesítés hiánya a közintézmények egy részénél, de ennek megoldása
folyamatban van, addig pedig egyéni módon oldják meg a szolgáltatások igénybevételekor a
felmerülő problémákat, jó szándékkal, segítőkészséggel.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Pozitív diszkriminációról nincs adat.
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Az ellátásokat tekintve a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2003-évrő a
2014-es évre emelkedett, majd a 2015-ös évben csökkent és a 2016-os évben ismét emelkedés
mutatkozott. A 2017-es év vonatkozásában nem rendelkeztünk adattal.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2013

56

2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

74
56
57
n.a

Az ápolási díjban részesítettek számát illetően a 2013-2017-es évek viszonylatában nem
rendelkezünk adattal. Korábbi években elmondható volt hogy 2008-ról 2011-ig a duplájára
emelkedett az ápolási díjban részesítettek száma: 6 főről 15 főre emelkedett.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, méltányossági
Ápolási díj, alanyi jogon:
alapon: támogatásban
támogatásban részesítettek évi
részesítettek évi átlagos száma
átlagos száma (TS 5901)
(TS 5902)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Összesen

n.a.

n.a.

#ÉRTÉK!

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Az ápolási díjban részesítettek számát illetően nem rendelkezünk adattal.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi színtér adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású
létesítmény (helyiség együttes, épület), mely a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi
közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása
érdekében önkormányzati fenntartásban erre a célra alkalmassá tett és működtetett.
A Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közösségi tér
biztosítása, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása. A muzeális
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intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. 76.§-a alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása. A törvény 77.§ szerint az önkormányzat a
településen közművelődési intézményt biztosít.
Beremend gazdag kulturális értékekkel büszkélkedhet. Ilyen megőrzendő értéket képviselnek
és közvetítenek a településben működő „amatőr” csoportok, melyek működésének segítése,
támogatása fontos önkormányzati cél és feladat. Több évtizedes hagyományokra tekint vissza
a néptánc kultúrájának ápolása.
Beremend Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődési feladatok
ellátásáról Közművelődési Könyvtár intézményén keresztül gondoskodik. Az intézményben
nyilvános könyvtári feladatellátás valósul meg. A könyvtár kiemelt figyelmet fordít a fizikai,
etnikai, szociális hátrányokat szenvedők, valamint az időskorúak ellátására olyan módon,
hogy minél több elérést és lehetőséget biztosít számukra az információ ellátásában, a
szolgáltatások a dokumentumok igénybevételében, valamint a dokumentumok használatában.
Szükséges megemlíteni Beremend Nagyközség Önkormányzatának Idegenforgalmi és
Turisztikai Bizottságának munkáját, hiszen többek között közreműködik az önkormányzati
kulturális rendezvények éves programjának összeállításában, a kulturális hagyományok és
értékek ápolásában, a közművelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság
életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatásában. Fő
tevékenysége a lakosok igényeihez alkalmazkodva főként a közösségi lét különböző
formáinak segítése. Kiemelt feladata, a rendezvények, kiállítások, közéleti, közérdekű
összejövetelek színtereinek meghatározása. Az elmúlt évben közel 30 rendezvény
megvalósításában működött közre. A Közművelődési Könyvtár intézményén felül a Mendele
ház, Kápolna, Strand, Iskola tornaterme, Sport u. klubhelyisége ad színteret a rendezvények,
kulturális programok megvalósításához. Jelenleg folyik egy Rendezvényterem építési
beruházása, mely 250 fő befogadására lesz alkalmas. Egyszerre több rendezvény megtartására
is alkalmas színtér lesz. Továbbá egy helyen lesz kialakítva az étteremmel.
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen felmerülő konfliktusok jellemzően nem etnikai jellegűek, kirívó roma-ellenes
magatartással nem találkoztunk Beremenden. A kis számú roma népesség teljes mértékben
asszimilálódott, átvéve a többség kulturális sajátosságait, elhagyva sajátját. Itt békésen él
egymás mellett magyar, sváb, roma, szinte minden náció. Különböző életmódok és
identitások léteznek egy időben és egy helyen, és a különböző emberek között létrejött
kommunikáció gazdagítja a falu minden lakóját. A településen élők és vezetők a kölcsönös
befogadást (inklúzió) tartják szem előtt minden területen.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Településünkön is jelen vannak a közösségi szolidaritás megnyilvánulásai, melyek leginkább
az adományozásban mutatkoznak meg. Civil szervezetek (pl.: Együtt Beremendért Alapítvány
Közművelődési Alapítvány, Beremendi Motorosok stb.), a Vöröskereszt, valamint az
Alapszolgáltatási Központ Beremend szervez adományozó akciókat. Az adományok
tárolására nincs lehetőség, mivel az ebben tevékenykedő szervezetek igyekeznek azokat
mihamarabb az érintettekhez juttatni. Több esetben a helyi lakosok, vállalkozók is részt
vesznek az adományozásban. Az Alapszolgáltatási Központ koordinálja az EU-s
élelmiszercsomagok osztását.

A település rendezvényein a falu minden lakója még jobban rendezi környezetét, füvet nyír,
virágosít. A nyári rendezvénysorozatok a lakók nagy részét megmozgatta. Minden
rendezvényen példamutató az összefogás.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Roma nemzetiségi önkormányzat 2012. óta a településen nem működik.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
Az

alacsony

iskolai

fejlesztési lehetőségek
végzettséggel Képzéseken való részvétel elősegítése

rendelkezők száma viszonylag magas
Tartós munkanélküliség következménye a közfoglalkoztatás tovább folytatása, helyi
szegénység

munkalehetőségek

felkutatása,

új

helyi

munkahelyek teremtése
Hátrányos

helyzetek

öröklődése Munkához jutás elősegítése. Szociális és

generációkon át, életvezetési problémák

gyermekjóléti

szolgáltatások

folyamatos

biztosítása.
Naprakész adatok hiánya

Szociográfiai felmérés folyamatossága

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapelvei között
rögzítésre került az egyenlő bánásmód követelményéről szóló alapelv is, mely a hátrányos
helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megvalósítását hivatott biztosítani. Egyik célja, hogy
csökkentse a gyermekek bántalmazását, nélkülözését, és növelje fejlődési esélyeiket.
Az Országgyűlés a 47/2007.(V.31.) OGY. határozattal fogadta el a „Legyen jobb a
gyermekeknek!” Nemzeti stratégiát, mely 25 évre szóló program, célja a gyermekszegénység
csökkentése, a gyermeke esélyeinek javítása. A stratégia minden gyermekre kiterjed, de
természetesen azokra fektet nagyobb hangsúlyt, akiknek érdekei jobban sérülnek. Indoka a
szegélységi ciklus megszakításának szükségessége, mely a gyermekek és a társadalom közös
távlati érdeke.
A rendszer hatékonyságának egyik legfontosabb mutatója, hogy milyen a kudarcot vallók, a
leszakadók, a lemorzsolódottak aránya. A helyzetet tovább árnyalja a kisebbségekhez tartozó
tanulók iskolai kudarcait kiváltó további tényezők sora, valamint a gyermekek, tanulók egyéni
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különbségeiből adódó eltéri igények megjelenése (sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a
kiugróan tehetséges gyermekek foglalkoztatása)

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

Beremend lakónépessége 2016-ban 2370 fő volt, ebből a 0-17 éves korúak száma 168. Tehát,
az összes lakónépességhez viszonyított arányuk közel 7 %

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
Általánosságban elmondható, hogy kevés a veszélyeztetett gyermek, illetve fiatalkorú a
településen.

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2013

7

10

2014

10

12

2015

10

11

Év

2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

8
7

17
14

Veszélyeztetett gyermek: magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, akadályozza.
A

veszélyeztetettség

állapotát

a

gyermekkel

kapcsolatba

kerülő

gyermekvédelmi

jelzőrendszer (óvoda, iskola, védőnő, orvos, rendőrség, bíróság, stb.) tagjainak véleménye
alapján gyermekjóléti szolgálat, valamint a települési jegyző határozza meg, és megteszi a
kialakult helyzet megszüntetését célzó intézkedéseket.

-
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Védelembe vétel: a gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) által meghatározott hatósági intézkedés.
A járási hivatal vezetője védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az
alapellátások önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem
tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a gyermek, akinek családi körülményei, szociális helyzete
miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította
A gyermekek védelméről szóló törvényben (1997. évi XXXI.tv.) kerültek meghatározásra a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi, vagyoni feltételei.
Ennek figyelembevételével a jegyző a vizsgált időszakban (2013-2017-ig) a 4.1.2. számú
táblázatban meghatározott számú gyermeket részesített kedvezményben.
Halmozottan hátrányos helyzet: köznevelési törvény által meghatározott kategória.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét
ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek
három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb
az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A településen fogyatékkal élő gyermek számáról nincs adat. Tartósan beteg (főként
légzőszervi problémákkal küzdő) gyermek száma helyi ismeretekre támaszkodva nem éri el a
10 főt. Az összes 18 év alattiak számához viszonyítva arányuk elenyésző. A községben élő
gyermekek egészségügyi alapellátása jórészt a felnőtt háziorvosi körzetben történik. Egyes
szülők önkéntes alapon külön gyermekorvoshoz is hordják gyermekeiket. Ezek elérhetősége
csak a megyeszékhelyen (Pécs), vagy Mohács városban lehetséges. A gyermekek tekintetében
a szociális alapellátás megfelelő. Az általános iskolában igénybe vehető gyermekétkeztetés, a
nagy többség számára térítés-mentesen. Ugyanígy megoldott az étkeztetés a középiskolások
számára az általuk látogatott intézményben.

-

39

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

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2013

151

2014

143,5

2015

140

2016

93,5

2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A fentiek alapján elmondható, hogy Beremenden az elmúlt években a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma csökken.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a gyermekek védelméről szóló törvény (1997. évi
XXXI.Tv.) alapján meghatározott jövedelmi és vagyoni helyzet alapján adható támogatási
forma.

A

gyermekvédelmi

kedvezmény

feljogosít

gyermekétkeztetés

normatív

kedvezményének, ingyenes tankönyvnek, valamint természetbeni (Erzsébet utalvány)
támogatásnak az igénybevételére.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az

önkormányzat

helyi

szociális

ellátásokról

szóló

rendelete

szabályozza

a

gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményének intézményét, valamint helyi rendelet
szabályozza

a

részletszabályainak

rendkívüli

gyermekvédelmi

meghatározására

a

Gyer.

támogatás
ad

lehetőségét.

felhatalmazást

Az
a

ellátás
települési

önkormányzatoknak. Beremend településen támogatás nyújtása a vizsgált időszakban
elenyésző. (lásd: fentebb 4.1.2-es tábla)
Ezen felül Beremend Nagyközség Önkormányzata csatlakozva a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez pénzbeli támogatásban (továbbiakban:
ösztöndíj) részesíti az e rendeletben és a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglalt
feltételeknek megfelelő szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat. E rendelet alapján a
végzős középiskolás gyermekek, valamint a felsőfokú nappali oktatási intézményben hallgatói
jogviszonyban álló tanulók– pályázat alapján - évek óta támogatásban részesülnek.

Az

önkormányzat az ösztöndíjra jogosult hallgatót havi 5.000 Ft mértékű támogatásban részesíti.
2017-es évben 6 fő hallgató részesült támogatásban.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezményes étkezésre
jogosultak száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2013

n.a

n.a

n.a

130

5

n.a

2014

36

72

17

128

8

28

2015

44

58

18

106

4

22

2016

55

47

15

88

0

21

28

152

0

28

2017
62
40
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Ingyenes étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. (Gyvt. 21. §) A
kedvezményre való jogosultság fokozatosan került bevezetésre (évente növekedett a
kedvezményre jogosult korosztályok száma), jelenleg a bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon
tanuló, valamint fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermeknek 100 %-os, a
tartósan beteg gyermeknek, három- vagy többgyermekes családok gyermekeinek, valamint a
középiskolás gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek 50 %-os normatív étkezési
kedvezmény jár.
A 2016-o s évben összesen 93.5 fő volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
Ingyenes étkezésben részesülő gyermekek száma 102 fő volt.
Ingyenes tankönyvellátás: A tanulói tankönyvtámogatásról a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásról szóló CCXXXXII. törvény rendelkezik. Az éves költségvetési törvény
határozza meg az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét. A beremendi általános
iskolás korú gyerekek 95 %-a a Beremendi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába jár.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen élő, magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs.
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Beremenden telepszerű lakókörnyezet nincs.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet fogalmát a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény. határozza meg. A gyermekek
nyilvántartása a szülő önkéntes nyilatkozata alapján történik.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre
jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2013

1

29

2014

1

32

2015

1

27

2016

1

21

2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

24

A területi védőnői ellátásról a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet rendelkezik. A területi
védőnő feladatkörébe 0-6 éves korú (az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig)
gyermekek

-

gondozása,

nővédelem

(családtervezés,

anyaságra

való

felkészítés,

42

szűrővizsgálatokban részvétel, várandós anyák gondozása, gyerekágyas időszakban
segítségnyújtás stb.) tartozik. Beremend településen körzeti védőnő látja el a gyermek- és
nővédelem hozzá tartozó feladatait. A védőnő körzetéhez Beremenden felül Kásád település
tartozik.

A jogszabályi előírás alapján egy védőnőre jutó gyermekek száma 250 lehet,

ugyanakkor országos átlagban 300 gyermeket gondoznak. A védőnő hetente tart tanácsadást
az ugyanazon időpontban
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Beremend az egészségügyi alapellátást a háziorvosok látják el. Havonta egyszer gyerekorvosi
ellátás is elérhető teleülésünkön.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
Háziorvos által
háziorvosi
ellátott személyek
praxis/ok száma
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2013

2

n.a

n.a

n.a

n.a

2014

2

n.a

n.a

n.a

n.a

2015

2

n.a

n.a

n.a

n.a

2016

2

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2017
2
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A gyermekek napközbeni ellátása Beremenden a bölcsődében ingyenes. Beremenden egy
bölcsőde van, és ide azokat a gyerekeket íratják be, akik még nem óvodás korúak és a
szüleiknek dolgozniuk kell. 2016-os adatok alapján a bölcsődébe beírt gyermekek száma 24
volt.
Bár a bölcsődés korú gyermekek száma magasabb, mint a bölcsődei férőhelyek száma (20
férőhely), nincs tudomásunk arról, hogy gyermekeket utasítanának el a bölcsődébe való
beiratkozástól férőhely-hiányra hivatkozva.
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

2013

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
Bölcsődébe beírt
Működő összes
(munkanélküli szülő,
gyermekek száma
bölcsődei férőhelyek
veszélyeztetett gyermek,
(TS 4701)
száma
nappali tagozaton tanuló
szülő)

1

16

n.a

20

2014

1

17

n.a

20

2015

1

19

n.a

20

24
n.a

n.a
n.a

20
20

2016

1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Településünkön a közoktatási intézményi feladatok biztosítottak. Bölcsőde, Óvoda, Általános
Iskola működik. Az óvodai nevelés adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A településen élő
különleges gondoskodást igénylő óvodás korú gyermekek igényeit az óvodában dolgozó
szakképzett óvónő elégíti ki. Logopédus igény szerint biztosított a Siklósi Nevelési
Tanácsadóban dolgozó szakembere útján.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek száma

Év

Családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma (december 31-én)
(TS 4901)

2013

N.A.

2014

N.A.

2015

N.A.

2016

N.A.

2017
N.A.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

A családi napközivel kapcsolatban nem rendelkezünk adattal. Településünkön jelenleg nem
működi családi napközi.
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
feladatellátási
gyermekcsoportok
Óvodai
száma
száma
helyek száma
száma
gyermekcsoportok (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
száma (TS 2401) neveléssel együtt)
neveléssel
neveléssel együtt)
nevelésben
(TS 2801)
együtt)
(TS 2701)
(TS 2501)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2013

72

3

75

1

72

n.a

2014

73

3

75

1

73

n.a

2015

72

3

72

1

72

n.a

2016

71

3

71

1

71

n.a

84

1

84

n.a

2017
84
3
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátást a gyermekek védelméről szóló törvény (1997. évi XXXI. tv.)
szabályozza. A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel
hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban
történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének
megelőzéséhez.
A gyermekjóléti alapellátáshoz tartozik a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek napközbeni
ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családi gyermekfelügyelet) a
gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona)
A település önkormányzata alapította a Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulást,
mely intézményén keresztül nevezetesen az Alapszolgáltatási Központon keresztül látja el
gyermekjóléti feladatokat. A társulást 20 önkormányzat tartja fenn, 2013. július 1-től. A
szolgálat szakemberei jelzésre azonnal intézkednek, és a helyszínre mennek. A
családgondozókkal a közös önkormányzati hivatal munkatársa szoros kapcsolatot tart, így
minden rendkívüli esetben azonnali és gyors segítség nyújtható a rászoruló gyermekeknek,
családoknak. A működési engedély által ellátandó öt szakfeladat: családsegítés, gyermekjóléti
szolgálat, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés.
e) gyermekvédelem
A gyermekvédelem rendszeréről szintén törvény (1997. évi XXXI. tv.), valamint a
végrehajtására kiadott Kormányrendelet (149/1997. (IX.10.) rendelkezik. A gyermekvédelmi
rendszer-hierarcia gyermekekhez legközelebb eső hatósági szerve 2012-ig a település
jegyzője volt. A jegyző hozta azokat a hatósági intézkedéseket (védelembe vétel, ideiglenes
elhelyezés, apai elismerő nyilatkozat), amelyek a gyermekek érdekeit voltak hivatottak
szolgálni. 2013-tól, a közigazgatás átszervezését követően e feladatot a járáshivatalok
gyámhatóságai látják el. A gyermekvédelmi törvény (továbbiakban: Gyer.) szabályozza a
gyermekvédelem minden szegmensét, meghatározza a jelzőrendszer tagjait (óvoda, iskola,
védőnő, orvos, családsegítő, rendőrség, ügyészség, ifjúság-segítő, stb.) akiknek kötelessége
aktívan közreműködni a gyermekek jogainak biztosításában, a megfelelő ellátáshoz való
hozzájutásra segítésben.
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Beremend településen komolyabb gyermekvédelmi intézkedést (ideiglenes elhelyezés,
átmeneti nevelésbe vétel) érintő ügy nem volt. A vizsgált időszakban (2008-2012-ig) a 4.1.1.
számú táblázat részletezi a gyermekvédelmi rendszerbe kerülő gyermekek számát.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2013

7

10

2014

10

12

2015

10

11

2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

8
7

17
14

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a helyettes szülői ellátás – sajnos a környéken
nem működik. Gyermekek és családok átmeneti otthona a település 50 km-es körzetében
Bóly, Pécs, Máriakéménd településeken található. Bóly és Pécs településeken működő
otthonokba elsősorban az ellátási körzetből várják a rászorulókat, míg Máriakéméndre
palkonyaiak is elhelyezhető. Sajnos a várólista mindenütt hosszú.
Problémás helyzetek megoldását segítheti még a gyermekjóléti szolgálat, a közös
önkormányzati hivatal munkatársa, a családsegítő szolgálat szakembere, a jelzőrendszer tagjai
(védőnő, orvos, óvoda, iskola ifjúságvédelmi felelőse). A körzetben igen jól funkcionáló,
összehangolt tevékenységet végző jelzőrendszer működik.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Gyermekeink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testneveléssel, sporttal
biztosítható. A településen mind a bölcsőde, mind az óvoda, mind az iskola kiemelt figyelmet
fordít az egészségfejlesztési, sport-, szabadidős programokra. Az óvodai testnevelés
feladatainak teljesítésére az óvónők a testnevelés két formáját használják fel: a mindennapi
ún. frissítő 5-10 perces testmozgást, illetve a csoportonként szervezett testnevelés
foglalkozást. Az óvodákban szervezett testnevelési foglalkozásokon elsősorban a gyermekek
testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az óvónők. Az
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iskola is rendelkezik tornateremmel. A testnevelés órákat a pedagógiai programban előírtak
alapján végzik. Ezen kívül Beremenden található Varga Dezső Sportcentrum adta
lehetőségeket használhatják ki az intézmények, melyeken ingyenesen használhatják óvodák,
iskolák.
A szabadidős és szünidős programokat az óvoda, iskola, családsegítő, illetve a
sportegyesületek, civil szervezetek és az önkormányzat szokott szervezni. Ezek a programok a
gyerekek szüleinek pénzébe nem kerül. Dicsérendő, hogy a programok nemcsak egy
időszakra szervezik, így a választási lehetőség nyitott. A hátrányos helyzetű gyerekek részére
nyári táborozás is megszervezésre kerül minden évben.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetés bölcsődében, óvodában általános iskolában megoldott, a gyermeke
többsége igénybe is veszi azt. A gyerekek közül többen ingyenes étkeztetésben részesülnek,
tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Hétvégi
étkeztetés igény szerint biztosított. A szünidőben több éve már működik a nyári
gyermekétkeztetés. A jogszabályi rendelkezés alapján meghatározott számú gyermek
támogatása van lehetőség egyszeri meleg étel biztosításával a nyári szünidő alatt.
Ingyenes tankönyvben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
részesülhetnek törvényi előírás alapján. A többi gyermek részére az önkormányzat saját
költségvetésében nem biztosít támogatást, a szülőknek kell a tankönyvek árát a családi
kasszából kigazdálkodni évtizedek óta. Korábban utaltunk már arra, hogy minden beremendi
hallgató pályázat keretében évek óta igénybe veheti – szociális rászorultságtól függően - a
Bursa Hungarica Ösztöndíj-támogatást, melynek egyik alappillére az önkormányzati pénzügyi
forrás.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások

nyújtásakor

járási,

önkormányzati

adat,

civil

érdekképviselők

észrevételei
Beremend Nagyközség Önkormányzata a közszolgáltatások nyújtása során az egyenlő
bánásmód követelményeinek minden tekintetben igyekszik eleget tenni. Hátrányos
megkülönböztetésre, egyenlő bánásmód követelményének megsértésre vonatkozóan nem
merült fel adat.
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j)

pozitív

diszkrimináció

(hátránykompenzáló

juttatások,

szolgáltatások)

az

ellátórendszerek keretein belül
Hátránykompenzáló szolgáltatás a már évek óta működő iskolabusz szolgálat. A gyerekek
óvodába és iskolába juttatása szervezetten, iskolabusz segítségével történik, így a szülők
mentesülnek a reggeli és esti intézménybe utazás megszervezése alól. A gyerekeket háztólházig szállítják. Délutánonként a környékbeli településekről a busz segítségével a sportolási
lehetőség is megoldott.

4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik az iskolában. A különleges
gondozást igénylő gyermekek gyógypedagógiai ellátása – sajátos nevelési igényű tanulók
nevelése oktatása eltérő tanterv alapján a beremendi Általános iskola ellátja. A „speciális”
gyermekek testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok lehetnek, vagy a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdhetnek. Sajnos az
iskola nem tudja vállalni a halmozottan fogyatékos gyerekek oktatását. Jelenleg a legközelebb
a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Oldi Telephelye érhető el.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

db

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

1

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

2

Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

95
4

Fő
9
7
0
4
1

6.00-16.30
4 hét
Hiányzó létszám
0
0
0
0
0

Az óvodai nevelés feladatait az alábbi táblázat tartalmazza, melyből megállapítható a
gyermeklétszám, hogy a gyermeklétszám nem haladja meg az óvoda férőhelyek számát.

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
feladatellátási
gyermekcsoportok
Óvodai
száma
száma
helyek száma
száma
gyermekcsoportok (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
száma (TS 2401) neveléssel együtt)
neveléssel
neveléssel együtt)
nevelésben
(TS 2801)
együtt)
(TS 2701)
(TS 2501)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2013

72

3

75

1

72

n.a

2014

73

3

75

1

73

n.a

2015

72

3

72

1

72

n.a

2016

71

3

71

1

71

n.a

84

1

84

n.a

2017
84
3
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

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

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

fő

fő

fő

fő

%

2012/2013

79

86

165

117

70,9%

2013/2014

80

86

166

124

74,7%

2014/2015

76

75

151

122

80,8%

70
70

73
80

143
150

128
100

89,5%
66,7%

2015/2016
2016/2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Fontos megjegyezni, hogy a 2008/2009-es tanévtől a Beremendi Általános Iskolában
bevezetésre került évfolyamon az „egésznapos” iskolaotthonos tanítás.

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

Tanév

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

2012/2013

1-8 évfolyamon
összesen
n.a

1-8 évfolyamon
összesen
1

2013/2014

n.a

1

1

2014/2015

n.a

1

1

2015/2016
n.a
2016/2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1
1

1
1

db
1

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az iskolában a sajátos nevelési igénylő tanulók oktatás- nevelése nem szegregáltan, hanem
integrált módon történik. Azok a tanulók tanulnak szegregáltan, akiknek a szakértői bizottság
eltérő tantervi oktatást javasol, mert tanulásban akadályozottak. Őket gyógypedagógus tanítja
megfelelő tárgyi feltételekkel felszerelve. A többiek a normál tagozaton, normál tantervvel
haladnak. Nekik is gyógypedagógus tatja a foglalkozást, valamint fejlesztő pedagógus a
szaktárgyi megsegítést.
Az óvodapedagógusok megfelelően képzettek. Iskolapszichológus településünkön nincs,
azonban a siklósi nevelési tanácsadóban rendelkezésre áll pszichológus is. A köznevelési
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intézményeinkben ifjúságvédelmi felelős van, akinek feladat a veszélyeztető körülmények
feltárása, megszüntetése, az egészségnevelés és a drogprevenció.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nevelési és oktatási intézmények esetében Beremenden nem beszélhetünk jogellenes
elkülönítésről az oktatás-képzés területén, sem az intézményekben, sem az intézmények
között. Az intézményeken belül a csoportok kialakításakor külön figyelmet fordítanak arra,
hogy azokban egyenlő arányban legyenek megtalálhatóak a hátrányos helyzetű gyermekek.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás
hatékonyságában mutatkozó eltérések
Megvizsgáltuk nappali oktatásban a 8. évfolyamot, eredményesen befejezettek számát
tekintve. A befejezettek arányát az alábbi tábla mutatja:
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2012/2013

31

2013/2014

17

2014/2015

27

2015/2016
2016/2017

21
13

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és
intézményfenntartói, tankerületi adatok

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Számos hátránykompenzáló juttatás és szolgáltatás biztosításával lehet javítani a hátrányos
helyzetű gyermekek esélyeit. Önkormányzatunk, illetve a településen található összes
intézmény működése terén nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az arra rászoruló családok és
gyermekek hozzájuthassanak a hátránykompenzáló juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz, úgymint
erre már korábban is utaltunk, pl.: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási
támogatás, tehetséggondozás, továbbtanulás segítése stb.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Családok szétesés következében a
A szülőkkel való kapcsolattartás érdekében a
gyermekekkel való törődés, a nevelés
családlátogatások növelése, személyes bizalomra épülő
gondozás szeretethiányból adódó
kapcsolat kiépítése által elősegíteni a veszélyeztetett
veszélyeztetettség növekedése.Hátrányos
gyermek nevelését, személyiség és kompetencia fejlesztését.
helyzetből adódó negatív
Életvezetési tanácsokkal való ellátás.
megkülönböztetés.Életvezetési problémák.
Érintett családok bevonása a közfoglalkoztatásba,
életvezetési tanácsok adása. Aranya János tehetséggondozó
Magas a hátrányos helyzetű gyerekek száma
program és a Bursa Hungarica program folyamatos
fenntartása.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A település összlakosságának számát nézve, a nemek szerinti megoszlás még helyi szinten is
azt mutatja, hogy a nők magasabb arányban vannak, mint a férfiak. Ebből azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy a nők magasabb életkort is élnek meg, mint a férfiak. Az állandó
népességet nézve az előző évekhez képest mindvégig a nők voltak magasabb számban.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A CEMR a 2012. májusi innsbrucki közgyűlésén fogadta el az Esélyegyenlőségi Chartát a
nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről.2
A Charta alapelvei:
1. A nők és férfiak egyenlősége alapvető jog
2. A nők és férfiak közötti egyenlőség biztosításakor figyelembe kell venni a
többszörös diszkriminációt és a hátrányos helyzetet
2

-
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3. A nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele a döntéshozatalban a
demokratikus társadalom előfeltétele
4. a nemi alapú sztereotípiák eloszlása alapvető fontosságú a nők és férfiak
közötti egyenlőség megteremtésébe
5. a nemi szempontok integrálása a helyi és regionális önkormányzatok összes
olyan tevékenységébe, amelyek megkívánják a nők és férfiak közötti
egyenlőség előtérbe helyezését
6. A megfelelő források rendelkezésre állása elengedhetetlen eszköz a tervekhez
és a programokhoz a nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtésében.

Hazánk hosszú távú cselekvési tervét a Nők és a Féfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő
Nemzeti Stratégia – Irányok és célok 2010-2021 című 1004/2010 (01.21.) Kormány határozat
tartalmazza.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Beremend Önkormányzata, mint munkáltató a nők foglalkoztatásában és esélyegyenlőségében
nem tesz különbséget. Eleget tesz annak a követelménynek, hogy a női foglalkoztatottak
egyenlő munka, egyenlő bér és egyenlő bánásmódban részesülhessenek.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0804)
(TS 0804)
2013
935
845
2014
903
838
2015
892
812
2016
878
797
2017
n.a
n.a
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

844
821
833
831
n.a

732
736
748
739
n.a

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
91
82
59
47
37

Nők
(TS 0802)
113
102
64
58
44

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Foglalkoztatást segítő programok, képzési programok a településen nincsenek. De a Közös
Önkormányzati Hivatal humánpolitikai előadója és a közmunkaprogram szervezéséért felelős
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előadó rendszeres kapcsolatot tart a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával a
képzési lehetőségeket illetően. Igyekszünk olyan képzésekbe bevonni az érdeklődőket, melyet
később akár helyi szinten hasznosítani tudnak a felmerülő munkalehetőségek során.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A helyi adatgyűjtés szerint az a probléma merülhet fel, hogy a lakosság túlnyomó része
fizikai, jellemzően középfokú végzettséggel rendelkezik, bár vannak olyan személyek is, akik
8 általánossal bírnak. Legtöbbször az iskolai végzettség miatt utasítják el a pályázó
munkavállalót. A munkanélküli nők száma elmondható, hogy nem változik. A legtöbb
munkanélküli nő a szakiskolát/szakmunkásképzőt végzettek közül kerül ki, és vannak köztük
8 általánossal rendelkezők is.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás területén történő hátrányos megkülönböztetésről hiteles adattal nem
rendelkezünk. A helyi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nem jellemző a hátrányos
megkülönböztetés a településen, az egyenlő munkáért egyenlő bért elv általában érvényesül.

5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Beremenden általában a nők maradnak otthon kisgyermekükkel. A kisgyermekesek esélyeit
tekintve a munkaerő-piacon fontos a bölcsődei szolgáltatás igénybevételének lehetősége. A
gyerekek napközbeni ellátását a bölcsőde nyújtja, mely a szülők igényeit kielégíti. A
bölcsődében 2018 őszén 2 fő szerepel a várólistán, de az intézményvezetés igyekszik
megoldani, hogy minden igénylőnek helyet biztosítson.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén a védőnői szolgáltatás jelenik meg.
Különös figyelmet fordítanak a szociálisan is nehéz helyzetben élő várandós, és kisgyermekes
anyukákra, valamint a gyermekekre is. Fontos megjegyezni, hogy a védőnők nem csak 0-3
éves korig látják el a gyerekeket, a 3-6 éves korú gyermekek is hozzájuk tartoznak.
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2013

1

2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

57

57

70
75
72
74

70
75
72
74

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A településen nőket ért, illetve családon belüli erőszak legtöbbször rejtve marad. A
családsegítő szolgálatot tudják felkeresni anonim módon azok a nők, akiket bántalmaznak
hozzátartozóik. Extrém esetekben a rendőrség kihívása jelenthet megoldást.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladat a krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
közvetítése. Beremenden anyaotthon, sem olyan hely, mely a családokat tudna fogadni
krízishelyzetben nincs. Egyedül a máriakéméndi Családok Átmeneti Otthonának van
Dél-Dunántúlra kiterjedő ún. ellátási területe. Az otthonban várólista van, tehát az
azonnali elhelyezés szinte kizárt.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Beremend Nagyközség Képviselőtestület 6 férfiból és egy nőből áll. (2008-ban 7 fő),
ugyanakkor a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál 3 tagjából egy nő és két féri.
Megállapítható, hogy a helyi közéletben kisebb arányban ugyan, de nők is kiveszi a
szerepüket.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
Nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek a telepünkön.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Alapképzettségű

(8

fejlesztési lehetőségek
általános)

elhelyezkedési problémái
Helyi

munkalehetőség

nők Képzés, továbbképzés, fejlesztés, turizmussal
kapcsolatos továbbképzés

hiánya,

dolgozni helyi

gyermek mellett.

foglalkoztatás

fejlesztése,

alkalmi

munkalehetőségek és turizmus fejlesztés.
Gyermekelhelyezési problémák hétvégente,
hétköznap

délutánonként.

Vállalkozások

ösztönzése.

Intézményi

gyereklétszám

esetleges növelése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2013
325
481
806
2014
780
305
475
2015
752
298
454
2016
746
299
447
2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Öregségi nyugdíjra jogosultak köre:
Az 1997. évi LXXXI. számú, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény (Tny.)
rendelkezései alapján a nyugdíjkorhatár születési évhez kötött. A Törvény 18. § (1) alapján
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
(2)32 Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki
a) a születési évének megfelelő - az (1) bekezdésben meghatározott - öregségi
nyugdíjkorhatárt (a továbbiakban: öregségi nyugdíjkorhatár) betöltötte, és
b) legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.
(2a)33 Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább
negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

Nyugdíjszerű ellátások:
a) saját jogon járó ellátások: rokkantsági nyugdíj, foglalkoztatáspolitikai nyugdíjak,
baleseti rokkantsági nyugdíj
b) hozzátartozói ellátások: Ideiglenes özvegyi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás,
szülői nyugdíj, ideiglenes baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti
árvaellátás, baleseti szülői nyugdíj
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Fenti táblázat elemzésekor szembetűnő, hogy a településen a nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma jóval magasabb az ugyanezen ellátásban részesülő férfiak
számánál. Ez abból következhet, hogy az 50 feletti férfiak körében magas a halálozási arány.
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők (férfi+nő) számából kivonva az öregségi
nyugellátásban részesülők számát, megállapítható, hogy rendkívül magas az egyéb
nyugdíjszerű ellátottak (özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, stb.) aránya.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A településen jellemzően nem dolgoznak a nyílt munkaerő-piacon a nyugellátásban
részesülők. A község lakói többségének saját tulajdonú szőlője, házaik mögött nagy területű
szántója van, amelyek megművelésével foglalkoznak nyugdíjas éveikben. Helyi adatgyűjtés
alapján nyugellátás mellett hivatalosan dolgozó jelenleg nincs a településen. A településről
több nyugdíjas asszony is külföldre (Németország) jár havi-kéthavi váltásban időseket,
betegeket ápolni, azonban ez nem minősül hivatalos munkavállalásnak.

b)

tevékeny

időskor

(pl.

élethosszig

tartó

tanulás,

idősek,

nyugdíjasok

foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb
programok a településen)
A településen közintézményekben nem történik nyugdíjas személy foglalkoztatása. Egyéb
foglalkoztatási programok nyugdíjasok számára nem voltak a településen. Általánosságban
elmondható, hogy nyugdíjas foglalkoztatására a foglalkoztatók körében nincs igény, mivel
sajnos az aktív korúak teljes foglalkoztatottsága sem megoldott és országos probléma.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
204
184
123
105
81
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

2013
2014
2015
2016
2017

-

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
33
37
26
24
17

%
16%
20%
21%
22%
20%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
285
174
164
95
n.a

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A regisztrált munkanélkülieken belül az 55 év felettiek aránya információink alapján jelentős.
A tartós munkanélküliek száma 2015-től folyamatosan nőt csökken. A településen az 55 év
felettiek szinte mindegyike rendszeres pénzellátást kap, vagy szociális jellegűt (FHT) vagy
egészségi állapotának megfelelő, rokkantsági ellátást. Az 55 év felettiek – akik alapesetben
rendszeres pénzellátásban részesülnek – leginkább egyszerűsített foglalkoztatásban szerzett
jövedelemmel egészítik ki havi bevételeiket, nem pedig a nyílt munkaerőpiacon, 8 órás
foglalkoztatásban helyezkednek el.
Így nem állapítható meg, hogy érvényesül-e a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás
területén az idősödő munkavállalók körében.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés a 3.6 pontban került ismertetésre, mely
vonatkoztatható erre a célcsoportra is, hiszen az ott ismertetett lehetőségek mindenki számára
egyenlően hozzáférhetők, jól megközelíthetőek.
A szociális ellátásokat Beremend Nagyközség Önkormányzata által alapított, ugyanakkor 25
települési önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ útján látja el. Tehát az
ellátási terület 25 település közigazgatási területére terjed ki. Feladata – idősek
vonatkozásában - a szociális étkeztetés biztosítása, a házi segítségnyújtás. Az intézmény
alapszolgáltatások körében a nappali ellátás közül az idősek klubját is fenntartja.
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A szakosított ellátást szintén a Beremendi Nagyközség Önkormányzata tart fenn, tartós
bentlakásos ellátást formájában. Az intézmény neve: Idősek Szociális Otthona. Férőhelyeinek
száma: 50 fő.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

65 év feletti lakosság száma
Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 5101)
(TS 0328)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Fő
495
515
538
545
n.a

Fő
26
32
31
30
n.a

%
5%
6%
6%
6%
n.a

Az Időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás. Mint, ahogy az alábbi táblázat is mutatja,
településünkön évek óta egy személy részesül ilyen jellegű pénzellátásban.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában
részesítettek átlagos száma
Év

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

2013
2014
2015
2016
2017

1,01
1,17
1,04
1
N.A.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A kulturális és közművelődési szolgáltatások a település minden lakója számára egyformán
hozzáférhetőek, a lehetőségeket a 3.7. pontban ismertettük. A településen működnek
nyugdíjasokat érintő civil szervezetek, nyugdíjas klubok, akik rendszeres időközönként
tartanak tagjaiknak összejöveteleket.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártassága becsült adat, az idősek kevesebb, mint 10 %-a ért
valamilyen szinten az informatikához, melyet jórészt gyermekeiktől, unokáiktól tanultak, nem
pedig szervezett tanfolyamokon keresztül. Beremenden az idős érdeklődők részére a
Közművelődési Könyvtár informatikai képzést tart.

6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a
társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi
magatartástól. A család fiatalabb tagjai többnyire kevés időt tudnak szánni a velük való
törődésre, így egyre növekszik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránt az
igény. A helyi szociális ellátórendszer szoláltatásai minden időskorú számára elérhetőek és a
felmerült igény szerint nyújtanak segítséget.
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6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen (A
táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)
Év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés

17
18
17
19
20

Idős korban a mentális egészség, az önálló életvitel képességének minél további megőrzésére
nagy hangsúlyt fektet, ezért – folyamatosan – számos program közül választhatnak e
populáció tagjai. Az Idősek Szociális Otthona által szervezett ünnepségek minden idős
számára nyitottak, hozzáférhetők. A programok nemzeti ünnepekhez köthetők, de van
hagyománymegőrző, kultúrához kapcsolódó szórakoztató jellegű program is.

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A nyilvános/települési
Muzeális
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
intézmények
Év
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
száma
(TS 3801)
(TS 3901)
(TS 4001)
2013
1
21803
N.A.
2014
1
21841
N.A.
2015
1
21317
N.A.
2016
1
21517
N.A.
2017
1
N.A.
N.A.
Forrás: TEIR

-

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
1
2
2
2
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

a munkanélküliség az 55. év felettiek körében

Az önkormányzat és munkaügyi központ
együttműködése.

Pályázati

lehetőségek

felkutatása. Munkahelyteremtés helyben.
Idősek elmagányosodása

Időseket megszólító prevenciós programok
szervezése.

Óvodába,

Bölcsődébe

idősek

meghívása mesemondás céljából. Cserébe a
gyermekek kis műsorokkal készülnének az
időseknek. Az olyan kisgyermekes családok,
akiknél már nincs jelen a nagyszülő egy-egy
idős embert örökbefogadnának.
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékosság fogalma: fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-,
hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem
birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós
hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A fogyatékosság
meghatározásáról a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény rendelkezik.
a)

fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának lehetőségei,
foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

A fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség nem azonos fogalmak, azonban több
szempontból fedik egymást.
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Megváltozott munkaképesség fogalma: A megváltozott munkaképességű személyek
fogalom a munka világához kapcsolódik, mivel azt a vizsgálati szempontot takarja, hogyan
befolyásolja

a

károsodás

(betegség),

fogyatékosság

vagy

rokkantság

az

egyén

munkavállalását, munkahelyének megtartását; vagyis az egyént a foglalkoztathatóság
szempontrendszerén keresztül minősíti.
A foglalkoztatási törvény szempontjából megváltozott munkaképességű személy: aki testi
vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és
munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A törvény
hatálya tehát kiterjed valamennyi fogyatékos, illetve a foglalkoztatást hátrányosan befolyásoló
egészségkárosodást szenvedett személyre, függetlenül attól, hogy munkaképességének
csökkenése milyen mértékű.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma férfiak (TS 6201)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

57
52
48
46
n.a

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
76
76
63
57
n.a

Megváltozott munkaképességű személyek helyi foglalkoztatására az önkormányzatnak
minimális lehetősége van. Közfoglalkoztatásban történő alkalmazásukra a törvény nem
biztosít lehetőséget. (a megváltozott munkaképességű személyek mindegyike rendelkezik
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ellátással, így nem minősül aktív korú, ellátatlan személynek). A táblázat elemzésekor
megfigyelhető,
folyamatosan

hogy

a

csökkent.

megváltozott

munkaképességű

Elmondható,

hogy

személyek

lényegesen

magasabb

száma
a

2013-tól

megváltozott

munkaképességű nők száma, mint a férfiaké. 2011-ben jelent meg a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény, melynek értelmében
az addigi rokkantsági ellátásokban részesülők egészségi állapotának, illetve jogosultságának
országos felülvizsgálatára került sor. A felülvizsgálat során jelentősen emelkedett a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma.

b)

hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A településen az elmúlt években – több éven keresztül – több fogyatékkal élő személy
dolgozott olyan munkáltatónál, ahol rehabilitációs munkakörben alkalmazták és utána a
foglalkoztató támogatást kapott. Jelenleg az Önkormányzatnál több ilyen személy dolgozik,
akiket intézményeiben foglalkoztat. Fontos megemlíteni, hogy településünkön egy vidéki
vállalkozó megváltozott munkaképességű személyeknek könnyű fizikai munkát biztosít.
Alkalmas, rehabilitációs munkahely a környéken Siklóson is található.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Településünkön a fogyatékkal élő személyek napi ügyeinek intézésében (vásárlás,
gyógyszerkiváltás, hivatali ügyintézés stb.) kiváló segítséget nyújt az Alapszolgáltatási
Központ és az Idősek Szociális Otthona. A település összes fogyatékkal élő személye igénybe
is veszi.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
Év
száma
intézményben
intézményben
(TS 5001)
2013
0
N.A.
N.A.
2014
0
N.A.
N.A.
2015
0
N.A.
N.A.
2016
0
N.A.
N.A.
2017
4
N.A.
N.A.
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
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Ezen kívül a megváltozott munkaképességű személyek is. Szociális étkeztetést, valamint a
házi segítségnyújtás is mindenki számára elérhető. Fogyatékosok nappali ellátása már
működik az ASZK keretein belül, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások (pszichiátriai
betegek, szenvedélybetegek részére) a településen nem működik, sem önkormányzati, sem
egyházi, sem civil fenntartású intézményben. Legközelebb elérhető ilyen típusú intézmények
a megyeszékhelyen, Bóly településen találhatók. Intézményeink többsége, a boltok, és egyéb
szolgáltatások általában a mozgásszervi fogyatékkal élő személyek számára megközelíthető.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, a közösségi élet színterei (bölcsőde, óvoda,
iskola,

könyvtár,

alapszolgáltatási

központ,

idősek

klubja,)

akadálymentesítettek,

megközelítésük a mozgásszervi fogyatékossággal rendelkezők számára nem okoz nehézséget,
de ettől független az ott elérhető szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben segítséget
kapnak. Könyvtárunk számára szükség lenne egy lift kiépítésére, mivel a könyvtári
szolgáltatás az emeleten érhető el. A 2019-es évben kerül kompletten felújításra a
Bölcsődénk, ahol az akadálymentesítés alapkritérium. Várhatóan a 2018-as év végén átadásra
kerül az új Rendezvénytermünk és az étterem mely szintén komplexen akadálymentes lesz.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
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Az, hogy a fogyatékkal élők hogyan tudnak az egyes szolgáltatásokhoz, programokhoz
hozzáférni, az adott szolgáltatás vagy program helyszínétől függ. Ahogy az előző pontban
ismertetésre került, a középület akadálymentesek, illetve egyik intézményünk részlegesen
akadálymentesített. Sok rendezvénynek ad helyszínt az Idősek Szociális Otthona, melynek
akadálymentesítése

megoldott.

De

várhatóan

a

jövő

évben

már

a

megépült

Rendezvénytermünkben leszenek megtartva a rendezvényeink. Amely minden fogyatékkal
élő számára elérhető lesz.
A fekvő és járóbeteg-ellátás Siklóson, Mohácson és Pécsett elérhető a lakók számára. A
kórházak nagy része a közelmúltban felújításra került (pl: Mohács, Siklós), ahol már a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő a mozgásukban korlátozottak és egyéb fogyatékkal
élők kiszolgálása, ellátása.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A munkahelyek akadálymentesítettségéről pontos adatokkal nem rendelkezünk, bár személyes
tapasztalatok alapján legtöbb helyen nem megoldott az akadálymentesítés vagy nagyon
kezdetleges stádiumban van.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közlekedés terén is sok még a hiányosság. Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek keretei
között – illetve pályázatok útján – igyekszik a járdák és parkok gondozásakor a
közlekedésbiztonsági szempontokat is figyelembe venni annak érdekében, hogy a
biztonságosan

közlekedhessenek

településünkön

a

mozgásukban

korlátozottak

is.

Véleményünk szerin szükség lenne gyalogátkelőhely kialakítására a gyermekintézmények
előtt, a biztonságosabb közlekedés érdekében.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.)
A 2018-as év második felében elindult a Fogyatékos személyek nappali ellátása az
Alapszolgáltatási Központnál. Jelenleg telt létszámmal 4 fő ellátását látják el.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A településen fogyatékkal és megváltozott munkaképességgel élő személyek mindegyike
megfelelő információhoz juthat az általa igényelhető ellátásokkal (fogyatékossági támogatás,
megváltozott munkaképességűek ellátásai, közlekedési támogatás, lakásfenntartási támogatás,
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ápolási díj, helyi szociális ellátások stb.) kapcsolatban. Az információszolgáltatásról a közös
önkormányzati hivatal ügyintézője az Alapszolgáltatási Központ munkatársa útján
gondoskodik. A kollégák közreműködik a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylését
szolgáló kérelem nyomtatványok beszerzésében, a telefonos ügyintézés lebonyolításában.

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

fejlesztési lehetőségek

Akadálymentesítés
hiánya
egyéb Pályázati támogatás segítségével rámpák,
munkáltatóknál, közintézményeknél (Iskola feljárók készítése, fogyatékosságból eredő,
komplex akadálymentesítése)
ellátásokhoz való „hozzáférési deficit”
alternatív
módon
történő
megoldása.
Közoktatási és köznevelési intézmények
alkalmassá
váljanak
fogyatékkal
élő
gyermekek fogadására. Pályázati lehetőségek
figyelése. Önkormányzati fejlesztés saját
forrásból.
Sok rendezvény nem megközelíthető a 2019-es évben épülő Rendezvényterem
mozgásszervi fogyatékkal élők számára.
komplexen
akadálymentesített,
rendezvényeket oda szervezni.
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése.
Beremenden négynél több bejelentett civil szervezet van, melyek jelentős része aktív.
Érdemes megemlíteni az Együtt Beremendért Alapítványt, az Iskola és Közművelődési
Alapítványt, Borostyán népdalkört, motoros egyesületet, horgász egyesületet stb. A kisebb
szervezetek főképp saját célcsoportjaiknak szerveznek rendszeres programokat. Főleg
sportesemények,

jótékonysági

események,

gyermekeket

érintő

rendezvények,

megvalósításában vesznek részt.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség bemutatása
Beremend Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben is döntött a
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civil szervezetek pályázat útján történő támogatásáról.

Az Önkormányzat igyekszik jó

kapcsolatot ápolni a civil szervezetekkel és a településen lévő történelmi egyházakkal is.
Nemzetiségi Önkormányzat aktívan részt vesz a település rendezvényein, sőt ők maguk is
nagyon sok programot szerveznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, támogatják az általuk
képviselt célcsoport.

Beremend Nagyközség Önkormányzata jó kapcsolatot ápol a

nemzetiségi önkormányzattal.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzatok közötti partnerségi kapcsolat több formában is megmutatkozik
településünkön. A társulási megállapodások száma a 2012. évi adatgyűjtés során négy.
Kiemelendő a 2013. július 1-jétől Beremend székhellyel létrejött jogi személyiségű társulás,
mely ellátja 22 önkormányzat kötelező szociális alapellátási feladatait. A társulás működését a
szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint biztosítja. A későbbi években összesen
még 3 település csatlakozott, tehát jelenleg 25 település tartozik hozzá.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek
és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete, melyet nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben (Nj. törvény) megállapított feladat és hatáskör betartásával
biztosít. Beremend Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nj.
előírásai

alapján tájékoztatási,

javaslattételi, kezdeményezési

és

törvény

egyetértési jogok

érvényesülését biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A település több éves partneri kapcsolata van a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel,
amely évente 2 alkalommal az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az MVH
közreműködésével a mélyszegénységben élők, gyermekes családok és kisnyugdíjasok részére
biztosít élelmiszercsomagot, amely főként tartós élelmiszereket tartalmaz (liszt, cukor, olaj,
kekszek, száraztészták stb.)

-

69

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A beremendi kisvállalkozók, egyéni vállalkozók és őstermelők alkalmi munkaadóként
szezonálisan hozzájárulnak a foglalkoztatáshoz.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek bevonásának eszközei és eljárásai a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
Az esélyegyenlőségi program készítésének első lépése a helyzetelemzéshez szükséges
adatgyűjtés volt. Megrendezésre került egy Esélyegyenlőségi forum, ahol az csoportok
képviselői és az intézmények vezető közösen ötleteltek a problémákon és a megoldási
javaslatokat tettek. A későbbiek folyamán megkerestük az esélyegyenlőségi célcsoportok
kapcsán érintett intézmények vezetőit, szakembereket. Ennek elsődleges módja az emailben történő kapcsolattartás volt, illetve sor került személyes egyeztetésekre is. A
kapott információk, adatok és tapasztalatok alapján készült el a helyi esélyegyenlőségi
program, melyet tervezet formájában véleményezésre megküldtünk a fent már említett
vezetőknek, szakembereknek. A tervezetet a Képviselő-testület ülésén is előterjesztjük, az
előterjesztés megtekinthető a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatalban. A Képviselőtestület ülései nyilvánosak.

A már elfogadott dokumentum a település honlapján

hozzáférhető lesz, melyet bárki megtekinthet.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a www.beremend.hu honlapon nyilvánossá tesszük, ahol
megtekintheti. A véleményeket és a javaslatoka a későbbiek során megrendezésre kerülő HEP
forumokon, továbbá elektronikus formában a következő e-mailcímekre: muszak3@beremend.hu,
polgarmester@bermend.hu várjuk.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
1.Az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők száma viszonylag
magas.

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

2.Tartós munkanélküliség.
következménye a szegénység.

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
rövid címmel
1. Képzéseken való részvétel
elősegítése.
2. Közfoglalkoztatás tovább
folytatása, helyi munkalehetőség
felkutatása, új helyi munkahelyek
teremtése.

3. Hátrányos helyzetek öröklődése
generációkon át, életvezetési
problémák.

3. Munkához jutás elősegítése,
Szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások folyamatos
biztosítása.

4. Naprakész adatok hiánya

4. Szociográfiai felmérések
folyamatossága
A család diszfunkcionális
működésének megszüntetése.
Életvezetési tanácsok a szülőknek.

1. Veszélyeztetettségi tényezők
csökkentése. Életvezetési Problémák
Gyermekek
2. Hátrányos helyzetű gyermekek
számának növekedése.

1. Alacsony képzettségű nők
elhelyezkedési nehézségek

Közfoglalkoztatás elősegítése.
Tehetséggondozó programok
folyamatos biztosítása.
1. Önkormányzat és a
Foglalkoztatási Osztály szoros
együttműködése.
2. Elszigetelődés megakadályozása.
Nevelési Intézményekkel való
szoros együttműködés Biztosítása
(Meseolvasás)
1. Fórumok, tájékoztatás.
Képzésekben való bevonás.

2. Családok és Egyedülálló anyák
gyermekelhelyezési nehézségek,

2. Nevelési intézmények
létszámbővítés, vállalkozások

1. Magas munkanélküliség az 55. év
felettiek körében.
Idősek
2. Idősek elmagányosodása.

Nők
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összeegyeztetése a munka világával.
Helyi munkalehetőségek fejlesztése.

Fogyatékkal
élők

ösztönzése gyermek megőrzés terén.
Vállalkozások idevonzása.

1. Munkahelyek, közintézmények
komplex akadálymentesítése
2. Akadálymentes rendezvények

1. Komplex akadálymentesítés
elérése az intézményeknél, főbb
szolgáltató épületeknél.
2. 2019-ben egy akadálymentesített
Rendezvényterem átadása

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1. Első lépés a munka felé.
2. Szegénység megelőzése.
3. Hátrányos helyzetek öröklődése
generációkon át.
4. Naprakész adatok hiánya
1. Család diszfunkcionális
működése.
2. Az én esélyem.
1. Vissza a munka világába.
2. Boldog nyugdíjas évekért.
1. Egyenlő esélyek.
2. Dolgozni gyermek mellett

Nők
Fogyatékkal
élők

1. Komplex akadálymentesítés
2. Akadálymentes rendezvények

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
1. Önkormányzat. Járási Foglalkoztatási
Osztály
2. Önkormányzat.
3. Önkormányzat intézményén keresztül.
1. Önkormányzat intézményén keresztül.
2.Önkormányzat. Civil szervezetek
bevonása.
Önkormányzat. Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Önkormányzat és intézményei.
1.Önkormányzat és intézményei.
2. Önkormányzat és intézményei,
Vállalkozók.
1. Vállalkozók, Szervezetek, Önkormányzat
2. 2019-ben egy akadálymentesített
Rendezvényterem átadása

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő eséllyel vesznek részt a közösség
életében.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szakmát és munkát kapjanak,
felzárkózzanak az átlagos életszínvonalhoz.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatásban, fejlesztésben való részvételének egyenlő
esélyű hozzáférését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek emberi méltóságának tiszteletben tartására, hogy
érezzék, idős korban is teljes értékű az ember.
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkahely és a család összeegyeztethetőségét, a
munkaerőpiacra történő reintegrációt, a hátrányos megkülönböztetés csökkentését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására, önbecsülésük
visszaadására és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésére.
Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Első lépés a munka felé

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

Képzettség növelése által a tartós munkanélküliek számának
csökkentése

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: szakképzetséggel rendelkezők számának növelése.
Hosszú: Képzés következtében a tartós munkanélküliek számának
csökkentése.
1.
2.
3.
4.

Igényfelmérés
Eszközök és erőforrás felmérés
Kapcsolatfelvétel az érintett intézményekkel
Pályázati lehetőségek felkutatása

Önkormányzat
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, Oktatási intézmények
Folyamatos. Öt éves akcióterv kidolgozása, az intézkedésbe bevonandó
létszám meghatározása.

Rövid: Célcsoport elérése 50%-ban
Közép: Képzési szerződések a meghatározott létszám 30%-ában
Hosszú: beiskolázott létszám 40%-ának befejezett iskolai végzettség
megszerzése

Önkormányzat részéről kockázatot jelent a pénzügyi forrás előteremtése.
Kockázatok
Ennek csökkentésére pályázati lehetőség felkutatása szükséges. A
és
csökkentésük célcsoport részéről kockázatot az érdeklődés hiánya, lemorzsolódás jelent,
eszközei
melynek csökkentésére a képzéshez kapcsolódó életvezetési tanácsadás
segíthet.
Szükséges
Humán erőforrás. Pénzügyi erőforrás.
erőforrások

-
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Intézkedés címe:

Szegénység megelőzése

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

A nyilvántartott munkanélküliek száma 90,7% 180 napnál régebben
regisztráltak

Partnerek

Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Rövid: Közfoglalkoztatás folyamatos szervezése.
Közép: Tartós munkanélküliek átképzése
Hosszú: Tartós munkanélküliek számának 3%-kal történő csökkentése.

1. Igényfelmérés
2. Kapcsolatfelvétel a Foglalkoztatási Osztállyal

Önkormányzat

Folyamatos.

Rövid: Tartós munkanélküliek 5%-ának a közfoglalkoztatásba történő
bevonása. Környékbeli munkalehetőségek felkutatása.
Közép: Képzési szerződések
Hosszú: Tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélyének növekedése

Önkormányzat részéről kockázatot jelent a pénzügyi forrás hiánya. Ennek
Kockázatok
csökkentésére pályázati lehetőség felkutatása szükséges. A célcsoport
és
csökkentésük
részéről kockázatot az érdeklődés hiánya, lemorzsolódás jelent, melynek
eszközei
csökkentésére a képzéshez kapcsolódó életvezetési tanácsadás segíthet.
Szükséges
Humán erőforrás. Pénzügyi erőforrás.
erőforrások

-
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Intézkedés címe:

Hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át.

Az Önkormányzat által segélyezett célcsoport esetében megfigyelhető,
Feltárt probléma
hogy ugyanazok a családok utódai találhatóak meg a rendszerben, mint 10
(kiinduló értékekkel)
éve.
Célok Általános
megfogalmazás és Rövid: Célcsoport elérése.
rövid-, közép- és Közép: Életvezetést segítő programok biztosítása a településen
hosszútávú
Hosszú: Megelőzni a hátrányos helyzetek öröklődését
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
1. Erőforrás felmérése
(a
beavatkozás
2. Erőforrás és az érintett közötti kapcsolat létrehozása.
tartalma) pontokba
3. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása
szedve
Résztvevők és
Önkormányzat intézményén keresztül
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

Család- és gyermekjóléti Szolgálat, Civil szervezet.
Folyamatos.

Rövid: Erőforrás felmérésére vonatkozó dokumentációk
Közép: Életvezetési programok kidolgozása
Hosszú: Intézmények és a szervezetek szakmai beszámolói

Célcsoport motivációhiány
Humán erőforrás. Anyagi erőforrás.
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Intézkedés címe:

Család diszfunkcionális működése

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

A családok szétesése következtében a gyermekekkel való törődés, a
nevelés gondozás, szeretethiányból adódó veszélyeztetettség növekedése

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

-

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: Szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatás.
Hosszú: Meg kell előzni a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását.
1. Szociális és gyermekjóléti Szolgálat által családi programok
szervezése.
2. Oktatási intézményben a szülőkkel való kapcsolattartás javítása,
Bizalmi viszony kialakítása
Önkormányzat intézményén (bölcsőde, óvoda, iskola, szociális int.)
keresztül.
Bölcsőde, Óvoda, Iskola, Család- és gyermekjóléti Szolgálat, Civil
szervezet.
Folyamatos.

Rövid: Felelősök szakmai beszámolói
Közép: Bizalmi kapcsolat kiépítése
Hosszú: Veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése

Célcsoport nem érzi szükségét az együttműködésnek, ennek csökkentésére
média segítéségnek előhívása.
Humán erőforrás.
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Intézkedés címe:

Az én esélyem

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

Magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
száma.

Partnerek

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

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

-

Rövid: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok
között szükséglet felmérés.
Közép: Erőforrásokkal való összekötetésben való támogatás.
(Foglalkoztatási Osztály, közfoglalkoztatás, tehetséggondozás)
Hosszú: A támogatásban részesülőket jövedelemhez juttatása, melynek
következményeként a rászorultság megszűnik.
1. Igényfelmérés.
2. Kapcsolatfelvétel Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Civil
szervezettel.
3. Tehetséggondozó programok folyamatos működése.
Önkormányzat

Folyamatos.

Rövid: Felmérés
Közép: Együttműködési megállapodások kötése a Járási Hivatallal
Hosszú: Önkormányzat pályázik a munkaerőpiaci programokra.

Célcsoport nem érzi szükségét az együttműködésnek, ennek csökkentésére
média segítéségnek előhívása.
Humán erőforrás. Pénzügyi erőforrás.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

Vissza a munka világába
Magas a munkanélküliség az 55. év felettiek körében

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: Igényfelmérés, átképzés
Hosszú: Elhelyezkedés növelése

1. Szakképzettség felmérése
2. Igény szerint átképzés
3. Átképzés ideje alatt a vállalkozókkal együttműködési megállapodás
Önkormányzat
Helyi vállalkozók, Foglalkoztatási Osztály
Folyamatos.

Rövid: Képzési szerződés megkötése
Közép: Helyi vállalkozókkal megállapodás kötése a foglalkoztatás idejére
Hosszú: Munkaszerződés

Célcsoport érdektelen,
kidolgozása.

ennek

csökkentésére

ösztönző

programok

Humán erőforrás, anyagi erőforrás.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

Boldog nyugdíjas évekért
Idősek elmagányosodása

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: Idősöket megszólító programok.
Hosszú: Idősek Klubjának és az Idősek Szociális Otthonának magas
színvonalon történő működtetésének biztosítása.
1. Igényfelmérés.
2. Igényeknek megfelelő programok szervezése
3. Intézmények szakmai támogatása
Önkormányzat intézményei (Alapszolgáltatási Központ, Szociális Idősek
Otthona, Iskola, Óvoda, Bölcsőde).
Önkormányzat, Civil szervezetek
Folyamatos.

Rövid: Célcsoport felmérése
Közép: intézmények beszámolói
Hosszú: Megvalósítók, partnerek beszámolói

Érdeklődés hiánya, ennek csökkentésére média bevonása.
Humán erőforrás.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

Egyenlő esélyek
Nők elhelyezkedési nehézségei

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: Probléma felszínre kerülése. Nyilvánosság
Hosszú: hátrányos megkülönböztetés megelőzése.

1. Információs nap szervezése.
2. Rendszeres fórumok
3. Információs pont létrehozása
Önkormányzat intézményén keresztül.
Civil szervezet.
Folyamatos.

Rövid: információs napok száma
Közép: érdeklődők száma
Hosszú: információs ponton megjelentek száma

Célcsoport nem vállalja fel a nyilvánosan a foglalkoztatás során ért
hátrányos megkülönböztetést. Csökkentésére média segítéségnek
előhívása.
Humán erőforrás.
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Intézkedés címe:

Dolgozni gyermek mellett

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

Családok és gyermeküket egyedül nevelő édesanyák munkába járását
gátolja, a hétvégeket a gyermekek elhelyezése.

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

-

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: Egyeztető fórum a segítségnyújtás lehetőségéről.
Hosszú: Széleskörű tájékoztatás, az érintett hová forduljon.

1. Nevelési intézmények,
2. Szülők összefogása,
3. Vállalkozók bevonása, diák munka
Önkormányzat és intézményei, vállalkozók
Bölcsőde, Óvoda, Iskola, Család- és gyermekjóléti Szolgálat, Civil
szervezet.
Folyamatos.

Indított vállalkozások száma, bevont diákok
csoportlétszám bővítésének számszerűsített adatai.

száma.

Intézményi

Vállakozói kedv hiánya, diákok érdekeltségének hiánya
Humán erőforrás.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

Komplex akadálymentesítés
Akadálymentesítés nem valósult meg 100%-ban

Rövid: Felmérés.
Közép: Pályázati lehetőségek felkutatása.
Hosszú: Komplex akadálymentesítés.

1. Igény felmérés.
2. pályázati lehetőségek felkutatása.
3. Komplex akadálymentesítés
Vállalkozók, Civil szervezetek
Önkormányzat
Folyamatos.

Használatba vételi engedély

Pénzügyi forrás, ennek csökkentésére pályázatok felkutatása.
Anyagi erőforrás.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

B

A helyzetelemzés
Intézkedés Az intézkedés címe,
következtetéseiben
sorszáma
megnevezése
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A tartós
munkanélküliek száma Képzettség növelése
Első lépés a
viszonylag magas. Az által a tartós
1
munka felé
alacsony iskolai
munkanélküliek
végzettségűek
számának csökkentése
számának csökkentése.

180 napnál régebben
regisztrált
3%-kal csökken a
munkanélküliek száma munkanélküliek száma
magas.

2

Szegénység
megelőzése

3

Hátrányos helyzet A segélyezett családok A hátrányos helyzet
öröklődése
utódai is
öröklődésének
generációkon át segélyezettekké válnak megszüntetése

4

Adatszolgáltatások
Naprakész adatok
Naprakész adatok hiánya. Intézmények
megléte.Rendszeres
hiánya
közötti kommunikáció
adatszolgáltatás.
hiánya.

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

Az Flt., Nemzeti
Társadalmi
Felnőttképzés,
Stratégia,
foglalkoztatás
Nemzeti Reform
Program

F

Az intézkedés
felelőse

G

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Önkormányzat,
Siklósi Járási
Hivatal
2023.12.31.
Foglalkoztatási
Osztálya

Nemzeti
Társadalmi
Felzárkóztatási
Stratégiai

Foglalkoztatás

Önkormányzat,
Siklósi Járási
Hivatal
2023.12.31.
Foglalkoztatási
Osztálya

Szt.; Eu 2020
stratégia

Tanácsadások,
előadások

Önkormányzat
intézményén
2023.12.31.
keresztül, Civil
szervezetek

Statisztikai
adatszolgáltatások
rendszeressége,
Intézmények
adataszolgáltatása

Önkormányzati
intézmények, 2020.12.15.
vállalkozások

II. A gyermekek esélyegyenlősége
A család
Gyermekek
Család biztonságának Gyer.tv., "Legyen Program kidolgozás Önkormányzat
1
2023.12.31.
diszfunkcionális veszélyeztetettségének növelésével megelőzni jobb a
intézmény-szülő
intézményén

-

H

Képzési
szerződés

Tartós
munkanélküliek
3%-ának
foglalkoztatása,
képzési
szerződés a
tartós
munkanélküliek
3%-ával.
Életvezetési
tematika
kidolgozása.
Intézmények
szakmai
beszámolója.
Naprakész
adatok éves
szinten.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

megszerzett
humán,anyagi képesítésekkel a
forrás
foglalkoztatás
biztosítása

Humán
erőforrás
Pályázati
erőforrás

Munkaerő-piacon
való elhelyezkedés
esélye,
Közmunkaprogramba
való bevonásuk

Szociális
A célcsoport
szakember
önértékelésének
Pályázati forrás növelése

Az intézmények
alkalmazottai, Éves szinten
szakmai
ellenőrzés.
vezetők

Veszélyeztetett Szakemberek. Folyamatos
gyermekek
Pályázatok.
odafigyelés,
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A

B

A helyzetelemzés
Intézkedés Az intézkedés címe,
következtetéseiben
sorszáma
megnevezése
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

2

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

működése

növekedése

Az én esélyem

Magas hátrányos
Rendszeres
helyzetű és
gyermekvédelmi
halmozottan hátrányos támogatásban
helyzetű gyermekek részesülő gyermekek
száma
számának csökkentése

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

a gyermekek
gyermekeknek!" között
veszélyeztetettségének Nemzeti Stratégia
kialakulását

F

Az intézkedés
felelőse

G

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

keresztül, Civil
szervezetek

H

számának
csökkenése.
Szakmai
beszámolók.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

megelőző programok

Tehetséggondozó
programok
működtetés,
Támogatások
biztosítása,

Önkormányzat,
Siklósi Járási
Hivatal, Civil
2023.12.31.
szervezetek,
OktatásiNevelési Int.

Statisztika

Humán
erőforrás

Anyagi erőforrás
biztosítása

A nők hátrányos
megkülönböztetésének
megelőzése a
foglalkoztatás
területén

információs napok,
fórumok tartása

Önkormányzat
intézményén
2023.12.31.
keresztül

Statisztika

Humán
erőforrás

Nyilvánosság

Helyi
munkalehetőségek
fejlesztése, új
vállalkozók idevonzása.

A nők helyben
foglalkoztatás.
Vállalkozások
településre vonzása.
A helyi munkahelyek
fejlesztése.
Beremend
Befektetésösztönző
Nagyközség
program, terv
2021.12.20.
Önkormányzata,
kidolgozása.
vállalkozók
Gyermekmegőrzéssel
kapcsolatos
vállalkozások
ösztönzése. Nevelési
intézmények
kapacitásbővítése.

Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia

III. A nők esélyegyenlősége

1

2

-

Egyenlő esélyek

Nők elhelyezkedési
nehézségeinek
csökkentése.

Helyi
munkalehetőségek
fejlesztése. Új
vállalkozók településre
Dolgozni gyermek
vonzása.
mellett
Gyermekmegőrzéssel
kapcsolatos
vállalkozások
ösztönzése.

Pályázati
Éves kimutatás
forrásból,
Lehetőségek
induló
Önkormányzati felkutatása.
vállalkozásokról.
önerőből
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A

B

A helyzetelemzés
Intézkedés Az intézkedés címe,
következtetéseiben
sorszáma
megnevezése
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Magas a
Foglalkoztatás
munkanélküliség 55 év
növelése
felett

1

Vissza a munka
világába

2

Boldog nyugdíjas Idősek
évekért
elmagányosodása

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Munkahelyek,
Egyenlő esélyű
közintézmények
1
hozzáférés nem
komplex
biztosított
akadálymentesítés

2

-

Akadálymentes
rendezvények

A településen
megrendezésre kerülő
rendezvényeket
mindenki egyenlő
eséllyel elérhesse.

Flt.

Foglalkoztatás

Vállalkozók,
Önkormányzat,
Siklósi Járási
2023.12.31.
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

Humán
2%-kal csökken a
erőforrás
munkanélküliségi
Pénzügyi
arány
erőforrás

Önkormányzat
intézményeinek
működtetése. Civil
szervezetek

Akadálymentes
közlekedés

Idősek aktivitásának
fenntartása

programok
rendezvénynaptár
szervezése,

Önkormányzat
és intézménye, 2023.12.31.
civil szervezet

beszámoló

Humán
erőforrás
Pénzügyi
erőforrás

Egyenlő esélyek
biztosítása

Fot.tv.

Vállalkozók,
Civil szervzetek, 2023.12.31.
Önkormányzat

Használatba
vételi engedély

Pénzügyi forrás

2019-es évben egy
akadálymentes
Rendezvényterem
átadása. Ahol a
település rendezvényei
kerülnek
megszervezésre.

forrás biztosítása

Komplexen
Beremend
akadálymentesített
Nagyközség
2019.12.20.
Rendezvényterem és
Önkormányzata
étterem felépítése

Foglalkoztatás
fenntartása

Önkormányzati
250 fő fogadása önerő,
Hosszú távon
pályázati forrás
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása.
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A

véleményformálás

lehetőségét

biztosítja

az

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
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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 a polgármester
felel.:
-

Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.

-

Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.

-

Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
-

a

HEP

IT

megvalósításának

koordinálása

(a

HEP

IT-ben

érintett

felek

tevékenységének összehangolása, instruálása),
-

a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,

-

az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen

-

a HEP Fórum összehívása és működtetése.

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

felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.

-

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

-

Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.

-

Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
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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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5. Mellékletek
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Fogyatékkal élők nappali ellátása program.

Fogyatékkal élők nappali ellátásán készített asztaldíszek.
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Idősek világnapja 2018 rajzpályázat eredményhirdetése

99

2019-ben átadásra kerülő Rendezvényterem

100
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Beremend Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv
(Felülvizsgált IT Tábla 2020)
Kék színnel jelölve: új intézkedések, piros színnel jelölve: javított, illetve módosított, megvalósított intézkedések

A
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
Az intézkedéssel elérni
következtetéseiben
kívánt cél
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

D

E

F

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

12/2003. (V. 29.) számú
rendelete a helyi
környezet védelméről
Beremend Nagyközség
Önkormányzatának a
2019-2024. közötti
időszakra vonatkozó
gazdasági programja

Új víztisztító mű
kiépítése, csőhálózat
cseréje, Rendelkezésre
álló tervek alapján a
kivitelezés megkezdése

G

H

I

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét megvalósításához
határideje
mérő indikátor(ok)
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

0. Település szintű probléma
1

Egészséges ivóvíz
biztosítása

A panaszbejelentések
mindennaposak, a
csőtörések a település
több szakaszán
jelentkeznek

Egészséges ivóvíz
biztosítása a településen
élő állampolgárok
számára

2

Szennyvízhálózat
kiépítése

Püspökbólyi
Élhetőbb település
településrészen hálózat
rácsatlakozás, meglévő
szennyvízcsövek cseréje
Szennyvíz telep
rekonstrukciója

3

Bicikliz Biztonságosan

Településen belül és más Élhetőbb,
településekhez a
biztonságosabb
bicikliút kiépítése
kerékpáros közlekedés
gyermekeink és
állampolgáraink számára

2/2015. (I. 21.)
Szennyvíztelep
önkormányzati rendelete rekonstrukciója,
a hulladékgazdálkodás, a csőhálózat cseréje,
köztisztaság és
püspökbólyi szakasz
közterület használat helyi rákötése, Rendelkezésre
szabályairól 12/2003. (V. álló terek alapján a
29.) számú rendelete a projekt végrehajtása
helyi környezet
védelméről Beremend
Nagyközség
Önkormányzatának a
2019-2024. közötti
időszakra vonatkozó
gazdasági programja
Pályázati források
keresése, kivitelezési
tervek elkészítése

Beremend
2023. 12. 31.
Nagyközség
(vasárnap)
Önkormányzata,
Baranya Víz Zrt.

Panaszok száma
csökken,
csőtörések
megszűnnek

humán, anyagi
forrás, pályázati
forrás

Beremend
2023. 12. 31.
Nagyközség
(vasárnap)
Önkormányzata,
Baranya Víz Zrt.

Rákötések száma, humán, anyagi
Új csőhálózat
forrás, pályázati
hossza,
forrás

Új telep működésének
ellenőrzése.

Önkormányzat, 2023. 12. 31.
Baranya Megyei (vasárnap)
Rendőr
főkapitányság
Siklósi
Kapitányság

Biciklihálózat
hossza,

Balesetmentes
közlekedés

humán, anyagi
forrás, pályázati
forrás

Egészséges ivóvíz
település szinten.
Eternit csövek
felszámolása.

Beremend Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv
(Felülvizsgált IT Tábla 2020)
Kék színnel jelölve: új intézkedések, piros színnel jelölve: javított, illetve módosított, megvalósított intézkedések

4

Gyermekintézményeink Iskolánál, Óvodánál az
körüli biztonságos
úttesten a biztonságos
közlekedés
átkelés biztosítása

biztonságosabb átkelés
biztosítása a nevelési
intézményeinknél

Pályázati források
Önkormányzat, 2023. 12. 31.
keresése, egyeztetések a Baranya Megyei (vasárnap)
hatóságokkal
Rendőr
főkapitányság
Siklósi
Kapitányság

Figyelmeztető
humán, anyagi
táblák kihelyezése forrás, pályázati
forrás

5

Elkerülő út kiépítése

Teherforgalom
elvezetése településen
kívülre

Településen belül a
Beremend Nagyközség
balesetmentes
Önkormányzatának a
közlekedés biztosítása, 2019-2024. közötti
utak állagának megóvása időszakra vonatkozó
gazdasági programja

Pályázati források
felkutatása, tervek
aktualizálása

Átmenő
teherforgalom
csökken.

6

Ipari park bővítése

Ipari park bővítése

Új munkahelyek
kiépítése

Pályázati források, önerő Önkormányzat,
biztosítása, vállalkozók vállalkozások
megkeresése

7

Sportolási és szabadidő játszóterek és a
tevékenységi
sportolási lehetőségek
lehetőségek biztosítása lehetősége kevés

új játékok kihelyezése a
közterületi játszóterekre,
teniszpálya felújítása,
fedett uszoda kiépítése,
fedett sportcsarnok és
lelátó építése

Beremend Nagyközség
Önkormányzatának a
2019-2024. közötti
időszakra vonatkozó
gazdasági programja

pályázat források
felkutatása, tervek
elkészítése

Önkormányzat, 2023. 12. 31.
Baranya Megyei (vasárnap)
Rendőr
főkapitányság
Siklósi
Kapitányság
2023. 12. 31.
(vasárnap)

Balesetmentes
közlekedés,

Humán, anyagi
Balesetmentes
források. Pályázati biztonságos
források
közlekedés

Betelepülő
Humán, anyagi és csökkenő
vállalkozások
pályázati forrásból munkanélküliség
száman növekszik,
Munkanélküliek
száma csökken

Önkormányzat, 2023. 12. 31.
vállalkozások,
(vasárnap)
Beremend Sport
Kft.

játszótéri eszközök Humán, anyagi, sportolási lehetőségek
száman nő,
pályázati források hosszú távon
teniszpálya kiépül,
uszoda lefedése,
fedett
sportcsarnok és
lelátó építése.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Első lépés a munka felé A tartós munkanélküliek Képzettség növelése
száma viszonylag magas. által a tartós
Az alacsony iskolai
munkanélküliek
végzettségűek számának számának csökkentése
csökkentése.

Az Flt., Nemzeti
Felnőttképzés,
Társadalmi Stratégia,
foglalkoztatás
Nemzeti Reform Program

Önkormányzat,
Siklósi Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Képzési szerződés humán,anyagi
forrás

2

Szegénység megelőzése 180 napnál régebben
regisztrált
munkanélküliek száma
magas.

Nemzeti Társadalmi
Foglalkoztatás
Felzárkóztatási Stratégiai

Önkormányzat,
Siklósi Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Tartós
Humán erőforrás Munkaerő-piacon
munkanélküliek
Pályázati erőforrás való elhelyezkedés
3%-ának
esélye,
foglalkoztatása,
Közmunkaprogramba
képzési szerződés
való bevonásuk
a tartós

3%-kal csökken a
munkanélküliek száma

megszerzett
képesítésekkel a
foglalkoztatás
biztosítása

Beremend Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv
(Felülvizsgált IT Tábla 2020)
Kék színnel jelölve: új intézkedések, piros színnel jelölve: javított, illetve módosított, megvalósított intézkedések

munkanélküliek
3%-ával.
3

Hátrányos helyzet
öröklődése
generációkon át

A segélyezett családok A hátrányos helyzet
utódai is segélyezettekké öröklődésének
válnak
megszüntetése

4

Naprakész adatok
hiánya

Adatszolgáltatások
hiánya. Intézmények
közötti kommunikáció
hiánya.

Szt.; Eu 2020 stratégia

Naprakész adatok
megléte. Rendszeres
adatszolgáltatás.

Tanácsadások,
előadások

Önkormányzat
intézményén
keresztül, Civil
szervezetek

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Életvezetési
tematika
kidolgozása.
Intézmények
szakmai
beszámolója.

Szociális
szakember
Pályázati forrás

A célcsoport
önértékelésének
növelése

Statisztikai
adatszolgáltatások
rendszeressége,
Intézmények
adataszolgáltatása

Önkormányzati
intézmények,
vállalkozások

2021. 10. 16.
(szombat)

Naprakész adatok Az intézmények
éves szinten.
alkalmazottai,
szakmai vezetők

Éves szinten
ellenőrzés.

Önkormányzat
intézményén
keresztül, Civil
szervezetek

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkenése.
Szakmai
beszámolók.

Szakemberek.
Pályázatok.

Folyamatos
odafigyelés, megelőző
programok

Tehetséggondozó
Önkormányzat,
programok működtetés, Siklósi Járási
Támogatások biztosítása, Hivatal, Civil
szervezetek,
OktatásiNevelési Int.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Statisztika

Humán erőforrás Anyagi erőforrás
biztosítása

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

A család
diszfunkcionális
működése

Gyermekek
Család biztonságának
Gyer.tv., "Legyen jobb a Program kidolgozás
veszélyeztetettségének növelésével megelőzni a gyermekeknek!" Nemzeti intézmény-szülő között
növekedése
gyermekek
Stratégia
veszélyeztetettségének
kialakulását

2

Az én esélyem

Magas hátrányos
helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek száma

3

Mentális
segítségnyújtás

Családok és a gyermekek Javul a gyermekek
mentális problémái
mentális egészsége
megoldatlanok

III. A nők esélyegyenlősége

Rendszeres
Nemzeti Társadalmi
gyermekvédelmi
Felzárkózási Stratégia
támogatásban részesülő
gyermekek számának
csökkentése

Gyer.tv., "Legyen jobb a Önkormányzat által
gyermekeknek!" Nemzeti szakemberek
Stratégia
alkalmazása a
gyermekek és családok
mentális egészségének
javítása érdekében

Beremend
2023. 12. 31.
Nagyközség
(vasárnap)
Önkormányzata

Csökken a
Önkormányzati
mentális
forrás, pályázati
problémákkal
forrás
küzdő gyermekek
száma

Hosszú távú
foglalkoztatása a
szakembereknek

Beremend Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv
(Felülvizsgált IT Tábla 2020)
Kék színnel jelölve: új intézkedések, piros színnel jelölve: javított, illetve módosított, megvalósított intézkedések

1

Egyenlő esélyek

Nők elhelyezkedési
nehézségeinek
csökkentése.

A nők hátrányos
megkülönböztetésének
megelőzése a
foglalkoztatás területén

2

Dolgozni gyermek
mellett

Helyi munkalehetőségek Helyi munkalehetőségek
fejlesztése. Új
fejlesztése, új vállalkozók
vállalkozók településre idevonzása.
vonzása.
Gyermekmegőrzéssel
kapcsolatos
vállalkozások
ösztönzése.

információs napok,
fórumok tartása

Önkormányzat
intézményén
keresztül

A nők helyben
foglalkoztatás.
Vállalkozások
településre vonzása. A
helyi munkahelyek
fejlesztése.
Befektetésösztönző
program, terv
kidolgozása.
Gyermekmegőrzéssel
kapcsolatos
vállalkozások
ösztönzése. Nevelési
intézmények
kapacitásbővítése.

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Statisztika

Humán erőforrás Nyilvánosság

Beremend
2021. 12. 20.
Nagyközség
(hétfő)
Önkormányzata,
vállalkozók

Éves kimutatás
induló
vállalkozásokról.

Pályázati
forrásból,
Önkormányzati
önerőből

Foglalkoztatás

Vállalkozók,
Önkormányzat,
Siklósi Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

2%-kal csökken a Humán erőforrás Foglalkoztatás
munkanélküliségi Pénzügyi erőforrás fenntartása
arány

rendezvénynaptár

programok szervezése,

Önkormányzat és 2023. 12. 31.
intézménye, civil (vasárnap)
szervezet
Részben
megvalósult
feladat.

beszámoló

Fot.tv.

forrás biztosítása

Vállalkozók, Civil 2023. 12. 31.
szervzetek,
(vasárnap)
Önkormányzat

Használatba vételi Pénzügyi forrás
engedély

Lehetőségek
felkutatása.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Vissza a munka világába Magas a
munkanélküliség 55 év
felett

2

Boldog nyugdíjas
évekért

Foglalkoztatás növelése Flt.

Idősek elmagányosodása Idősek aktivitásának
fenntartása

2023. 12. 31.
(vasárnap)

Humán erőforrás Önkormányzat
Pénzügyi erőforrás intézményeinek
működtetése. Civil
szervezetek

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Munkahelyek,
közintézmények

Egyenlő esélyű
hozzáférés nem
biztosított

Egyenlő esélyek
biztosítása

Akadálymentes
közlekedés

Beremend Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv
(Felülvizsgált IT Tábla 2020)
Kék színnel jelölve: új intézkedések, piros színnel jelölve: javított, illetve módosított, megvalósított intézkedések

komplex
akadálymentesítés
2

Akadálymentes
rendezvények

Részben
megvalósult.
A településen
megrendezésre kerülő
rendezvényeket
mindenki egyenlő
eséllyel elérhesse.

2019-es évben egy
akadálymentes
Rendezvényterem
átadása. Ahol a település
rendezvényei kerülnek
megszervezésre.

Komplexen
akadálymentesített
Rendezvényterem és
étterem felépítése

Beremend
2019. 12. 20.
250 fő fogadása
Nagyközség
(péntek)
Önkormányzata Komplexen
akadálymentes
Rendezvényterem
megépült.

Önkormányzati
önerő, pályázati
forrás

Hosszú távon

