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L Helyi Ezélyegyenlőségi Program (HEP) L

I Bevogotéo

Összhangban az Egyenlő Báoásanzódról és zz Esélyegyenlőség Előmozéitásázál szóld 2g03. évi Cxliv. tőeeésy,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabalyaTrót és az elélőegyerlőségi menztzrokrél szólé
321/2011. IXII. 27.) Korm, rendelet és a helyi enétyegyenta’négi program rlk~zit~r’nek ré~lrrrs
szabályairól szóló 2/2012, vIz 5.1 EMMlreeadeletresdrlkrzéneieet,

JÁSZEOLDOGHAZA Önkormányzata Esélyegyeelőségi Programban
rögzíti as esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az ünkormásyzaz vállalja, hogy az elkészült és elfngadotn Esélyegyenlőségi Programmal ősszekaogglja a
település más dzkamenzumaitt, valamint at ünknrmányzaz fenntartásában lévő Intézmények
müködtelését. Vállalja nnoóbbü, bogy at Esélyegyevidségi Program e[készílése sorát bmznja partneri
kapesnlatrana dszerét, külünüs neki nneltel a küznesrlés állami és veti állami lonézoiéoyfmotarlóira.
Jelen helyzetetemzés az Esélyegyevldségi Programm egalapozásái szzlgdljo.

A HEP helyretelemzésből és intézkedési nezaből áll. amelyen a nelepálési éokonmányzan özérente, ól óv
Időtartamra fogad el. Elkészítésének szoypantjalt, at esélyegyenlősógi területeket és a HEP célcsnportjait a
helyi esélyegygnlősógi programok elkészkésévek szabályairól dv az osólyegyeslőségi mentorakről szdló
321/2011.1111, 27,1 cgrm, rendelet Itosákblakkan: 321/2011. IXIl. 27.1 llorm. rená.l tartalmazna,
A helyi esélyegyenlőségi pro gram elkésziléz őnek részletes szabályairól széló 2/2011. (vIz. 1.1 8MM Irendelet
laavóhhiabhas: 1/2011 íVI. SI EMMI rendeletI 1, és 2. számámgilékíete rögzíti azokzr a statisztikai
molaldkat, adatokat és tartalmi elemeket amelyek HOP gikészitétének alapiár kéPetik

AHelyi gsélyegyrnlgségiPregrzan rélgsnportjal

A 021/2011, iXIl. 27,1 gzrm, rendelet 2, 9(1) bgkezáésének elo’kása értelmében a HEP célcsrportjal a
hátrányos helyzetI türsadakni Caspőrtok, külösásrna
‘ mélyszegénységben élők,

roma’k,
gyermekek,
nők,
léősekés

‘ fogyalékkalélők.

‚ őüllséorelési bercepci é, Gazdasági program, D’elepölésrm dezési revs, D’eleyálénszezkezezi

JA tolopülés bomutatóss

Jász’Nagykan’Soolzznk megye nyagati, a áánzság déli halárás fekvő település. aászberónytál kb. 15 kzn.re,
délre frksajk Szomszéd os települések: áántnhida 1kb. zkmí, Táylőgyörgye 1kb. lion). gazzitan a 32.m
főótról Jánosirida felől érhető el, illetve aáá szberény—iászbnlénghára közötti mellékáton, amit lmréáy
útnak hívnak, merI lmréáy zéla épktelle. Megközetithető még a Tóplőozele «Tápiógyürgye .

aássboldogkáza közötti átort is.
Régészeti leletekhez fókést a CsAos need határrés ze gazdag, ahnl réz., bronz., szarnaata’ do népvánónriás
kori tárgyak keráltek elő. Különösen jvlgszős vzk a 251 síros avar temető feltárása.

A letepülős nevét egy Mátyás korabeli oklevélen 1459,kzn gsrl’atik előszür, loláoghaza néven. Maid
olraohaljnak Bódoghóz /1550/, lvldogk zallas /1567/, tsldggkáta /1699/, aászhnléogháza /1960/
névalaknkban is. Minden valóselnűség szerint eredetileg Is iász tglepk’lés volt, errs utal a tnldagszáliás
elnevezés in. Need eva’ Ealdag” elő tag az eádlyi ismmnleink szerint a’gazdag” sz geE élyaévből
keletkezett, a “,háza’ otóta g pedigamegzelepült életmódra seal. A hatvani szandzsák Issues
össgrlrásakor 26 fédi lakztt nalóllak a településen. 1567.hm pedig 14 gazda és 2znrilérnalád lakta. Nem
nodni pontosan mikor pasztult el a fala, de a későbbi isszeirásokban már nem szerepeL 1667’brn emlkik
ájra, mint flrrésyfyeg tartozó pusotát,

A redgreptio Idején 11745’bonl loléovlnázáért a megyáltási összeget Sászberőny fizetne hi 5000 raival forint
érnékben,

A Will, században gyakran lakatlan, s csak legelóként használják. 1g52.b en már agy an caIrn ak rajta tanyák,
dő állandó lakossága még hiányzik. Csak az laS O.es ésrkhen, a nagonká 5 belejezénekor szapmodott meg a
lakosságapusztón. A yáisnzás osak at 1g70,es écek tatán veIn lapasztalkaté, A Hatvan ‘Szolnok kőzánti
nasétvonal megépülése 111731 kedyezően hntotl atelgpálés fejlődésésa A lakosság számának növekedése
egészen a Cx. század közepéig larnott, 5 ez a folyamat inékotna es a telvpö ész a fejlődés ólján. lialakall a
tanyasilág üt közpnnthan ICsikos, Tápió, Alséboldngháza, loldogháza, Sőthida), ahal iskolák, atvasökögök
létesültek. Ezeken aerrijleteken 500 családi házban körül belül 0000 ember élt. Az itt lakók 194ö,btn
döntöllekarről, hngy lnldogháza önálldvá vá iánát kérik, melyet jálias I’jei dátummal ér, Eibé lntyán
engedélyezett, Ettől a kortól számílNk a telepö lésirlenkgri tárténelmét.

A Izkénépesség bmnozatása

3. szömá töblöznn.Labönéemség száma az óv végén

Fe Válvogén

2007 1757

2001 1759 9936
2009 1728 95%

2010 1707 99%

2011 1693 99%

2012 1604 99%
201) 1674 99%

2114 igot 96%

2015 1621 1011%

2016 1625 1001’
2017 na, IIÉRTÉKI

2013
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Jászkoldogbázán folyamatos (évenként kb. 2%) a népesség csökkenésa

2015.évl felülvizsgálat mmgállnpftásai:

A lakórtéposnég tnzáb bra is falyamatnsan csökken.

2017-évi felülvIo~dlat megéllapétásal:

A lakónépossóg csökknnósn megállt, ami azzal lodokolkató, bogy nÓtt a gynrmnksállalosi keda és
idoköllögők saáma.
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3. mátnú tájalázat. őrenndéai kidea

65 0’

nők féaltak önnrsno nők sörhab
2016-önkornoányzani adatok O öZtnÖOSZTól 80808

0-2 évesek 19 18 37
0-148-tnt 71 82 153 46% 54%

15-17 éves 22 24 46 48% 52%
18-59 éven 471 510 981 48% 52%

68-64 é005 71 51 222 58% 42

55 óvfelontl 200 109 339 59% 41%
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Jáagbc(dagházán ag öreoedóti Index 2011-ig növekvő tendendát mnlatgtt, azaz a 65 óv felettiek száma
magasabb volt a 14 óv alattiak nzámánáI. 2012-ben ez agatóvy csökkenni látsggtt (170,0 %).

2015.évl felűlvlzcgálot magállapétánal:

2013-banal öregedési index baló’ növekedönn nintatott 164,1%), 2014-re pedig loxót csökkent (1804%).

20l7,évi felülvizngálat meőáliapitösai:

Az önegedóni index 2015 óta továbbra lx csökkenést ma tat.

4. saámútábtáaat- Beföldb vándortások

áltandó)rlngf odavándentin elnöndnntás eg~enteg

2308 22 [ 24 -2

2009 13 20 -7
zoso[ 31 34 .3
2011’ 33 23 10
2012 27 36 9

2013 27 24 3
2014 25 27 -2

~ 2015 49 29 20

2016 n-a- na. nónTótol

2017 na. ra. 8tt00É61

65 éffelegot ötandö 0-14 évet korú bitandó
laknsok mánia (fO) Iattoggk soöena (fó) öregedéti Index(%)

2001 n. a. 286 fÉRItKI

2008 338 214 157.9%
2009 046 208 166,3

2010 353 201 175,6%

2011 348 194 179,4
2032 302 195 170,3

2013 335 382 284,1%

2014 332 184 130,4
2035 340 192 177,1%

2316 339 190 178,4%

1017 na. na. PÉRTÉKI

Belföldi vdndonlátole

egyenleg
21

II

In

Is

2008-2010 között magasabb nnlt at etvá ndnrtánok száma, mint at idetelepülteké, 2011-ben megfotóatt a
a, a bevándottók nzá ma nőtt, ami pozink amafala életében,

2015.6v) felülvizsgóInt mmgéllnpitésni:

A vándorlások száma nem náöggott ggámattevően, 1013-kan 27 06, 2014-ben 25 05.

1017.évi felBIvIzteálot megállapításaI:

Az adavándnrtásnk száma 2018-ken Jelen Snns nőtt (49 fől

élve ngületének mánia halátaaágdn száma cmm~et;

1008 9 30 ‘21
21109 11 7 4
2010 8 24 ‘16

2051 5 27 ‘22

2S~ -~
2013 14 28 -14
2014 11 1 23 —12

2015 9 27 -18

1016 12 22 —10

2017 v.a. na. #ÉnrÉtot

kakás ópetnóg

Ag állandó (aknsságbót alt-SO éves knratatátyba tartsanak a legtöbben (52 ml, saángs a 0-14-éves és a 18-
17 évesek száma nagyon alacsony, ami részben ar alacsony szátrtónszám kos gtkezménya,

2017.6v) fnlülvizteálat mególla000ánai:

At állandó lakagságbála 65 óv felettiek saáma a legmagasabb (56%), ami atetepolds etöregedéséveatal.

Forrást Tel0, gSH-TSMR

öregedóal index

Öregedési index (%)

Forrás:tetILeSH-TSTAIO

2001 2025 2000 2010 2000 2812 2014 2010 lotS 230k 2017

5. mömö táiolácan- Termé 816465 ntapotadáx
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A gygymeleojllaldsi kedv nagyon alacsony teridencidt mutat, ezzel szem benaka ljlozdssk szdma
[olyamatonaneöyekszk, even adatok is art tükrözik. hogy .ldtzboléoghdzdn csökken a lakossdgsadm.

2015.évi felülvízngdlat megdllapltdsai:

A gyermekvúllalúsi kedv kis mértékben nőtt. de ez nem képes ellensúlyozni a hzlúlozúsok szúmőt.

2017.óvi felülvizsgálat megdilapitátal:

Az élyesziilezések szúma 2ole-ra eezohe növekedést mutatott a halálozások száma oiszentcsőkkent

j Nevezetességei, Itözművelődéni- és közösségi nzinterei
. Alavander-kereszl I legrégebbi épirelt örökségürk 1531-bőll
. Slrandfürdő
t Római katolikus IStent Család-l tennylom: 1958-ban épült.
. Szent Veodetszobtr liskolapark): Eredeti ez 1935- hen készült. 2000-hen feléiltották.
e Szent Vetdeksaob,r:llmrééyútl, lembm készült.
. Szent Veedel-saaber Icslkosi kövesútl: szintén 1930-bet készült.
. Helövörtéreti Győilemétv lTdihdzl

. ltön9srlár
t Művelődési Han
t Ezüstkge Nyogdljasklsb

. e-pznt

~ Civil szervezetek
Pelgdrdrség

. ssléoeházi Gyeemekekért Alapítvány
o Palwédd én Ozéssltő E~etölet
. CgndarsM.C
. Jászbsldsglsázázól tlszjrmzzzttok ezrániyársut óga

Önkéntes Tűzoltó EgyetüTet
Ezaslker Nyugdijaskiub

. aászkoldoghdzl Spgetegyrtület
O aaezbeldeglsdzi Autósperl Egyesület

ajszfalé Hagyamátoérzű Egyesület

Sport I
. A Jászbsléeghdzi Speetegyesülel 1962-ben alalozlr ceo Egykor labdarúgó-, sakk, és kézilzbda

szakesrtdlys is működtetett. aelesleg csak labéarúg8-szaksszlólyavat.

. zószboléoeházi Autésport Egyesület: 2008-ban jött télre.

. 2013-tál a nőknek ingyenes zembúzéseanan lehetőségük, melj pályázati pénzből valös.zl m ec

2015évi felűlvizngálat megállapitátal:

Szintén pőlyázali pénzből légűzási és berékpartérázési lehetőség In volt 7014-ben.

~rtékeínk, küldetézünt

At esélyegyenlőség minden ember számara Centes érték, melynek érvényesítése non pasztún kőnelelmény,
at önkormányzatnak is kossza tivi érdeke, hIszen azt a célt szolgálja, bogy mindenkinek esélye

legyen amur kmállaldsra. a karrierre, a ió minőségű szolgáltztósgksa füseellenű I ar életkortól. attól, hegy
56 Vagy férfi. egészséges Vagy fzgyatékkal él. milyen a szőrmazáta Vagy anyagi helyzet.,
Az esélyegymlőségl program céljaaéiszkrieiróciőme,tessé~aszegregáóémentenség hiztositása a
telepölétéinkön,
Helyi enélyegyeinlőlégl programunk célja:

. kiatenilell leg yen zz egyenlő báeősonóé kővetelmésyének éry&iyesiténéee, a helyi önkmmányzal
éöntéshezatalahan, illetve uz általa fetnntartott Vagy támogatűtl ietézményebben. és ul
önkermanyzal allot ellenőrzött nzolgáltutászk körében

‘eevelés, gktatás területén miném gyermek ltannlöl az egyéni fejődűskezszakséges
lehetőségekhez bend losses
a köznzokáltaldsokjt 01 és egészségügyi saelgúltalősekhoz egyerlö esétyő hozzáférés hlztotitása

L Célok

A Helyi Esélyegyen őyégi Program állva

lőszbeHegh&za,,,,,,,,,... település Ötkermányzata az Esélyegyenlőségi Prngram dIngo éásóval
érnényesiteni kivőnia:
or egyenlő hénősméd, és az esélyegymlaség biztosilásának köxelelvrrényét.
o közszolgéltutősokinoz törtérrű egyenlőhaazálérés elvét.
a éiezkrkrnitúciémenlességel.
a foylalkozlalas, a szotiális bizttnsúg. as egésrnégügy. ex ektatán én a lakhttás területén a kelyzelelemzés
során leltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges Istézkedéseket. A közoserielési
intézményeket a. őveda kivételével — érintő intézkedének érdekében együttműködik az
intétméayfnrretar tő közpest lerülelisrerveözel ltasloerü tetteIt.

. Srent VendelTérsolal

13

A HE? borax etelemzé részének rélie

Elsédleges célunk szamba venni a 521/2315, (XII. 27.1 kerm, rendelet 1, 912) hekezéésében nevesilelt,
enélyegyenlőtégi stnsspenlhól fdkuszban lévő zélesnyortek ha tertozök szőmőt ér arányát, valamint
hklyzetétatglepü lésen,
E mellett célonkacélrsoprntbn tartezéhza oonatkozéun áttekinteni a szelgáltatásekhez történő
hezzáférénnlk alakulását, valamint leltérni az ezeken a területeken jelentkező preblémákat.
További célank meehatározul ar e csoportok etélyegyenlőtégét elősegítő feladalakal, és azokat a
területeket, melyek lejesztérze nzuenln ak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalinllásdyak lipéneit. azek forrátigéttyét és yégaésa~tásnk tervezett ütemezését az HE? IT
tartalmazza,

~TeéIa

Cél unka helyzntelgmzéoze építve olyan beavatkozások részletes tervezése. amelyzls kznkrée
elmazénlásokat eredményeznek at esélpegymrlűeégi eélsnepgytekkgz larlozék helyzetének javitőta
szenipmtjából.
Tevabbi célunk methalárezaiabraaalkazáseütez kapesnlódó kemm anikáciét,
Szintén célkéng hatőrezze k meg ama k az együttműködési rentdnzernek a felállltősit, amely a
yregramallseeas ésnégrehailás sarát bizlesitja maid a megvalósitás. troonen köeetés, ellenőrzés-éynékelés,
kilgazitás eimegatö straklurá lit ernésrerél. vagyis a HtP Féremnt is a hszző kepcselódő tenrratikoa
mankatsepertekal.

L A Helyi Ezélyegyenlőaégi Program Helyzetelonszése (HE P HE)

r~’ Jogízabélyi háttér bemutatása

1.5 Aptagraro készítését rtőlröjogszabáíyl környezet röeld bemotatasa

A helyi esélyegyrtllségi pregram elkésziz ésél az egyenlő binősonődröl es‘sz etélyegyeylöség
előenzditdsáról szóló 2003. éri ~V. törvény ltevábbialsbar: Ebb 10.1 előirá sal alopjás yégezto k. A program
elkészilénére vmatkezó rét zletszabalyekal a törsinyvégrehajtdsl reedeletei,

‘abe bel eséleegycinlöséei programok elkészítésének szabályaitól és as esélyegyenlőségi
menlorokrél’ szólj 313/1011, 1511.271 Core, rendelet ‚2. A helyi esélyrgyrnrlőségi program
elkészitésénrek szempontjai’ fejezete

‘ a helyi esélyegyenlősőgi pregrac elkészítésének részletes szabályairól nzölő 7/2037 IVLS,l EMMI
rendelet

alapján alkalmaztak, kalőinbs Pzgyelvo et forditya a
‘aMagyarerszág helyi önkormányzatuiről szélö 2011. évi CLXesIS. törvény Itevébblakban: Möto.l

is igazgatő szél ér szedd lis eliátátnlssói szóló 5993. évi Ill, törvény ltzaábkiukban: 511,1
afoglalkeztatás elo’tegilétéről ésamunkan éllyüliek ellátináról szólj 1903. évi IV, törvény
lnoyökbiakban: P11,1

. a nemzetiségek inezíről szóló 2001, évi CL)Cclz. törvény ltnvőhblakbat: nemzetiségi tőrsrény5
‘azrgészségügyről szóló 1997. éoi CUV. töryésr Itovőbbiakbun: Ealv.l
tagyereekek vééelméról és a gyámögyi igazgarúsról szóló 1907. éei >1111. törvény Itevákbiokban:

Oysn.l
‘ a nemzeti közytvielénoől szóló 2OtL évi CXC, törvény ltzvábbiubban: Nkntv.l elóirásaira.

Az EU 2020 ate. Eée
Az Eaa-ópo 1020 an Ezrréyér l.áalö 20 Ave ozdyó növekedési st’ooégieijo, e20004en megéezéetr üsnzehmtl
azrerégin ftéyrezóea, ennek roponzrol310iz beépáző 4 közösségi geadesdppzéröbai rélrendnzn’ én ahhoz
íaflezé ézzézkedénrerr. Céőo nem csöpós O vélséy leküzdése, . stratégia eg esiés na ekedési codeR
hiőnyorsóeoáz hívego íz mepszóiszeozi, és nzinrelligenuebb, jennEe’tltazébb én befosadóbb növekedés
felré releérkirósnjogsegteremzenlAz esétyegyealőséexzempmttjébééreíeeém célkitűzéseIt melyekez2O2o.a’o
az ttiegénzérrek reljenizevrie key kér teröle ten it megjelenik. .4’ ekzoráebnn a reme’ntédddsy ordyyz 10% sIó
keY mökkenzgni. A szeoéoyséWrérsedoimi klreöevztés eXe, knoó intézbedéerk n.m yeéie ezz célon; hogy
legaldbb2omil3óogé cséköevjey ezokszém; ekikeyerzn-knn és témxeéuámikirekeszre tzoéehen éggel’ lílezye
skiS eoeíéhear • uzenévysée és O öirekesztide’areéfiseeuzélyejeárnt

Nen.aeelRefemn ploqmm’
Az Earópo 2020 stratégia megsneléeázdodnek lroJetrosahb eszközét zarőlemi szizzers O nemzeö
refamproyromelc jefenö% metyekeE a zegélnenknek mindez éo dp’ilindhon, O szoblfizósüdkeereergenóu
pzonromggskel emrözt keY elkészéteniök- A nemzezá refo’mpmegremek rögzvwe or zasiőn kigmelz célok nlapjő,
meefogolmozozgnemzetizéleket eovébbé éemerzeök, hagyet b’zónjdlz O ke-ményok o célokat teljesi’geni,
term a növekedést kdgréítezó ekeddlirdoee leküzdeni. A éakiumentomek ezz in menhatdrezzók. hogy kik,
mike’, entire. inrézkedéeekez hoznak majs~s hegy eitvek inólyev k&zségvezési venaalei áeeznek.1 A Nemaeö
neje-m Preeresn az enélyegyeelőnégl célcsgporzok helyzete joeitésénok szempmtjdbél kózeeden
jefentőoéggel akó céikirűaéeeker Én Intézkedéseket lett

memzezi Tdesodulmifelzétkézdsl $eenoéglea°
A ylemzezi 5dmsrdofmi Feirőrkdadsl Swetérie (NIPS) or Errápoi mzoztsép élzol 2011-ben júvdáoogyott ‚A
oemzeri earroinzeeeddén ns’ntéeiéh oniés keretr-evduzere 2020.4ev dmű dektmegtrmbet fzgfelrakhoz
illeszkedik. Az NTIS o saeoénysée chevy fellépés érdekében megfegelmrzett felzárkézdnyzáiöbdf helyezi
középpontba, emelletthnrsgsálym cél/o orerneköaa eéoekkirekesazéeeeilen haréfcéeemogek meeelözése,
fgkzétnloidse. A sOotégin eéláa, hegy a ezegéeyeég aaempmtrjdbde nseohotdrozó prebiéuzozerülezek —

ere,mekszepénység rcerrők helyzete, hdzrógyes helyaegr2 témnéoek — honszá tévé elképzeléseinek
ivtegréldsét kieeészitéséti egyeégee eélrenéeaerben tö-rénőheze!énézkledojp eI&znoz&tmri,.éigyelemmei,
lökki, O zérondalmi feÖ&ekéaée nrensyenrjdbée relevón st’etégió’; Igy O gozdnsd~fejíeszgénoer ée
fegiolkozEevéopséirikóm; a eiéékfe,leszeésee, or eeérzzénüeirl, saocídlpgűizikoi, kö igazgatási eáképzeiének-e.

‚tegyonjobb ngyerekeknekl’ Nemrefya~efép~e
A tegyen Jobb e Gyerekeknek Nemze h zt-ezégáoozikséeennégérernőto’bm, or Indokolt; hegy csölokeetsee
gyermekek és onnlédjtik nélbélözénéti amnézIa a gyermekek fejödénl enéipeit, A zémnnérsy minden gyerekre
iizerjeet de értelemszerűen naaknek e gyerekeknek SeC prinrüdat kepeirak5 akiknek érdekei e legjobban
uérélaeki nkiinél a nélkülözéeek a legjobban ho(dloazék fejődésakez. A Nrmzea Slu’olépia másik fmfae
indake . xzeeénynéoi dklor otnegszsklrdsóvak rriknéeesoéne, e gyermekek és O eérsedtlem közén révűeri
érdeke.

memo lnfeerdcló Éerkede py0gy0,0e
Az Ornzépgyűíés 2007. ‚énvan 25.), fogadzn el a Roma Ittepréóó Ietzede Pregrons Szrotégioi Tervr& szééé
ő812 007 WI. 28,) OGI’lragérezaza’ omelyu a ceeméeyfelndordol tOri, hegy aSl’ozéyioi Tan-evég’ehtjzéoőre

A8:tvlssöskitlrnevryr ‚ iotörsnl ranlamvvrsek, a~ [meNt Tasss.sok_ a~ [mips oiryyrll evekeab at terypol Oaegasoy
es sanelzis vstslsuyrzt a geskak Oirysoazayab esat tsnoy,l Oneukatótl tankeak — lste,krőivehasrzkzirus. a siuehedvn is a
emkahóyvnemees Orgehévrr’ ytisnoel. XIII msys 30.

ybivyknai yoös — sstgylszlra, leer 2.0, Maggarnnsazg errmsnöa, zazz. ipnila~

Eaipalolreresg, Esrőpo 2020 hyyiávrrrsnászetrtsroa.e.a,
‘ sm,eel Toreaőoleő Os FeI,lnhi,3s1 tlszrpgi, — mei,snevöerspg, eoermeho,eoösyii’ reels lzOzt.15z0.l lanaynt SOIl.
zvvevbvr hyváásoetis, La ‘szer n,-:,nrsv- rt vast:

05/1001 IV. 38.1005 tarsretzsa .irgieelstk a gegvnehrkerkvfrovríerl tr.aliyá.ur, 2050-2030.; ssssa.o:nv,nkegőer Ina

O roma Iereg:aeö r’aöeőv P,nerom srtargnzs Teesvnl scorn ta/amp lv. ze bOy kzru,orat ntmláls is MuokaOsIl
Miröneriant. ztox.

2015.évi felülvizsgélnt megállapításai:

A Jánzboldogháti Autóspsrt Egyosalnt 2314-ben megszűnt.

2017.ővt felolvlzxgálat megállapításai:

A CsOlagsnirőg córas 2010-ban doil szeraezet lett Csillngvírág trtekkar Egyesület néven.
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készitsenrisid tóvá, kétéves időszcekokro szóló intézkedést terveket A Slrtetégioi Terv négy priurétósi
területen (oktatás, foglokoztotós, lokttatós ésegészségügyj, os egyet,i6 bónóomód éyyényesiténéiel
kapna eéatbm, tuvóbbó a ktaltúrci a mée*z És a sport területén határoz meg átfogó célokoti O célokhoz
knptntéddó koerkrécftleduzckoz, ten ezekhez ret deft matntókrat, tmdkkó zfelodztok eléréséhez szlksd gel
intézkedéseket A nemek közölni esélyegyenlőség megteremtését u négy yrio’itdsí területen
megfognlmazontakhez kapa téódófeladutcAges és intézkedéseken keresztül kívánJo megvulósltozti.

&emzetllhaindglstrotégia
Az Országgyűlés 230Aben fogadta a yéemreti lfjiisdgs Strotéglóróé készült dokumentumot (95/2009. It, 29.)
OG’ilsatOracuQ.A zeralégoazif.~sdgikccosztólyoékalkopmdstosdilsmifelel&négöanzefoglelónso2oo9.
2024. Időszakra eon otkozóm. antészjetezi azifjúsógpdibko konszü tóvá tórsoddml céljait meevdónilóaukhoz
on egyes területeken ahcrizmtósin és upeasjiküs célokat edumint ezekhez kapmesódó résztélokat határoz
meg. A Sostégig megvdósitóso kétéves cselekvési tervek mentén ti gilt, a 2012-2013. évi cselekvési
tee-jOins 1390/2012. ~I. 27,) term. hntdrozar rendelkezik.

1.2 Az elétytnyenlőségl célanpsntalnal érintő helyt ngabályonás rövid hemntntása.
-12/2011.101,20.) Snvtiális ellálásokhelyi szabályardl
‘zdozor’altnóntéó /lIngO eénzbeni ellátások:
a, lnkn’sfenslattási tőmogalásuk
b, ápolásl dij
t,átmenelisegély
d, lemeldnisv0ély
e,háztatlási hulladékátlalmallaníláli, begyűjtésl is stjllltósi díjtúmngalds

then neáiralrsznréólis eláldt:
:kángyógyellátás.
.13/2012. 1111.20.1 lzntiülis célú cOtta támngalástól
-e3/2013. lYll. 29,) rdevelisi, oktatási inlézmértybert kzetendö tétitésl., seed Olin élkeztelésl djaitól
sásnsági Studilis Szolgállaló Társulás ős az brsleormányzat szerződést a tsaljdsegilés ás a gyermekjóléli
szetállalás hatékonyabbá télelemiatt,
Gnndnskodó rrroelern Oktntási’Szodális Snolgáltató l4knport és az Őnknrmanytnt feladatellásási snercedónv
a káli segillégttréitástól.

2015.óté leI’álvltzgálat megállapltdeal:

b, ápolási díj 2015 ‘ken rvegstűnt

és d, álmeceti segély is temetési segély megszűnt, helyetsen ersdkivkli telepklisi támogatás nan 203$.
nrártins i-tOl, Az 2993. étI lll.tőreéay módosult 2015. 00. 02.-án, amely atelepk lis támngatás mellett
emlilésl test astociálln Ágazati Pnttál knnlaptdl lszeeiülit, gyetmelajdléli is gyeemekeédelmi ellálátnkkal
kapcsolatos adatok rm dszer ezése, tájiknntatá SI.

2022. évI C9XXXI2’ törvény Mo. helyi önkomndnyzotni’ól 2025. 03. 02. ‘tOl módosult, mely sri
tarlalmazza, hogy a szociális sznlyáltatósob is ellátásuk — mint helyi ünkotmösycatl feladatuk — kmetébet
települési támotatás állapítható mel,,

Köegyégyetlátás helyileg megszűnt Járási Hirztalkon tartnnlkj.

A szociális célú tűal to támogat ásmegnztnt,

A esalüdsegilésmetsan’nt, Jgsabecityket tartozik,

A gyeomekek védelmirúl is gyámigy’igazcatásrél ttélí Igya?, évi XXXI. tkreény or áradni
gyermeke’tkeazetés kiltr/esztése érdekében történő mádasiniso alapján, umrly 203$, szeptem ker 2’ én
lépettltntálybo.

A evermekitkncletés ingyenes an isodz,eevylitbce tisoesülö tyytmek atán, ha: ennénteres
eyermekcidelmi kedoecmdvsybcc rólzvsiil, tartósan kelet vagy legyaté,tes. olyan csatádkzn ól amelyben

33

Ővnáánk 2007. aug. 21-én társull a jástalsóstezstgykegyível, melynek egyel Cilta Palota óeoda it tölcsüde
Menevat óvadai Taginlézvnény. Feladataikoz nvltnzls pl,a togopéálvi ellátás megsneryetése,
Iskolánk, a Mátyás lntály Ákalánes Iskola ás Atapfaki Mtyiszetl tskolaalllekerskerg lytizmóyyfmytaltó
Közpantkuz tartenik, 2013. jan. L óta tagltkoláots a tógióweiirgyei Kazlntzy Ferenc Áltzllnes Iskola.
yetadattannz tnttenk yt. a pályaválasztási tanáaaáát,

2015.évi (olülvlztgálat mugállapltácal:

A Jásnságl Kistirségl Tkbbcilú Társalásmegszűrtt 201n.ban, a csalldsezités Jástberénybm éttnelá cl,
helybe’ csak a gyeemebjólkti szolgálat nehesö igénybe.

A jászalsdtten tgyktgyl Cifra Palota óvedu és flölnsödéoel raId tátsalás megszűnt és 2015. júnkas 24.-in lelt
elit gaiva at di alapiló okirat a Meseeát Óvodától, melynek müködtetöje at Ónkutmányzat.

A sászsági Öekgrmánisalok Szkyettige 12ö521 tistbns hasonló a mát megtzan t töbhcilá társatáttatt, 10
jászsági település atada ellátandó feladata főkint ut itdekstksretsig.

A Jászsági Stgdálls Alapstolgáltató Kkryontkot tátsutt Jászhotáagkana lsIOn$, aagusttus 3.-ás.

Végzett tmékenysigek:

. stodá initkentetis

. házi segitségnyá$ásl27 fől,

2,3 A települési önkmmünrtan cmsdelkeiénéee áltóa as esklyeeyeutösig szempontjából releváns
adatok. kutatások áttekintése, adatktánggk kimotatüsa

A Helyi tsélyegyenlűségi Program elkiszltésdlsen antatistti kai mutntökat a 2/2012. IYI. 5.) tMM rendelet
1. számá melléklete tartalmatza. A hela.setelemzis alaejáni stateáló adatokat a Ttlt,kól, atoll belal a KIn
is a Nemzeti Maaekaagyi Hivatal önszegniteikll, valamint helyi nyíyántartásokból gyájtöttük, lobb
tetülette nonalkeaóan neon állnak tmdtlkendsrenagr kiányosak ag adatok,

larlisze beteg racy fogyalikas toermclsel ersclteb. 3 rOgy INak gyenmtket neyelnek, vagy ka at egy fért

alá kan’ nettó tórtárlvm knszrgenem halo dja met a 09400 Ft.oI~

Gondoskodó Figyelem Oktatáui Sgodális Izolgáltató Kötpoet is at Onkorysáyytat felaáatelláiöni santzódise
a káli ntgítsietyelöásril meigttánt is éj tárntlgscn kytenzli I mükkdik.

2017.évi felüleizatólnt mególlaoítátai:

A gyetmekdt védetmk öl és a gyütntügsl leazgatástót móló 1997. óv) X2001. törvény 2016. január 1-utOl
katályastendylkeeisei alnpl anatylepslési önknmtányzat aszünidei meleg föétkezist a kátrátyon helyzetú
gyetmekyk is ateedsreees ggyrmelnidrlmi kedvezményben részesülő, halts onottan kátrátyes gyermekek
risnite Ingyenesen bittasúja,

A Keentány a 22ee/2ofl. IV.29.l Kotln. kotátmata éttetmiben a 2017/2010, évI tatinbm an ingyenes
taaskknyoellátást ety ütemben vezeti kent 5-k évfolyam tnntlái, is tytjesztl ki a kötéeiskota 9. évfolyama

tant intézkedés értelméber’ an 1-t. évfolyam ralzmmnyi tanuló» alanyi jogon ingyenes latkótynrgllátóva
jogosult

~ 2. StratégIa) köttyezet bemutatóra

2,1 Kopcsolödán helyt stcatkglot is letteülisl ötk”mátklml dnkumettamokkat, koeeepúákkat
etogtnmoktial

relepulisotkün a kővetkező doksnsgntemok, koncepciók, ertgtnmok a mitnvdóak:

Jászbtldogkáta Község Költségvetési Ktetepdó
Sportfejesttdsl Kotceggió
áászbtldogkána Község Gazdasági Peogram
Jsstboldagonáza Község Vagyaegazdálkodási Terv
sástboldoglaáea Község Településrendenési Tote
zásdtoldegháza Község Településszerk eteti Tote
Iskola, énodt éves szakmai besnámoldi
Ciyil snernezetek éves beszámoldi
2015ml fel’álvitsgdlot mególlapltása):

Speetfejletzténl tanrend: 2015. mák s27.-én tttt elfogadta azéj kmgegdó,

sástkoldatkáta Község Gazdasági Ptogram’. 2015, j’nius 24.-do lett elfogad ra azúj progtam.

Az Otszáges Mentőszolgálat az tatápai Unió állal támtnatom kiemelt pnoiektje által [tlOr.2,1.i.-11/1.
2012-0001, ‚nürgőmigi ellátás fe~esztősc -mentós°l fejlesztéseket hajt cégre, ezen belül mentáállamásl
épít áöszboldeglnánán is. Az alapkőletélel 2015.04. 15.— ét salt, at átadás rárható időpontja 2035.00.20.

2,2 A htlglesil~~eet0s~l peogennn tirségi, I Omutist kaposotóáisaltok bemutmása
önknrmdrayzatnnk 2013. márt, 2-ut fárnstt a a ásttelkl Önkormányzati Itoatallal,
Oistteeszünk a lüstiesigi Startmaeka Mistapragramhan:

. belvizelvezetént
o kötütkálőtaejanltásót ‚

tét is egyéb ietibteremtő kü~aglalkoetntást foglal magába.
Falynmatotan tartjuk a kapcsolatot a áásrbeeényi Munkaügyi lneendetsséggel.
A lászsági östirtigi Tübhréks Társulátkez lOut. jan. 1.-in kapcsoládtntk, kürös feladatai sk: családotginis
és gyetmekjdliti stalgálat,

y4

alogeető jopszobdlyi rendelkezéseket oangclyek a foplalkozlatósi ás szaddlis, enleamiet egészségügyi
cyótónokkoz történőhozzóférés, a lokkotósikéeklményckjoiitósót szaégdlhot/ók.

2993. évI fly, törvény a azacádes lgozgotésrdl éa aeoci’eu e/Id tárakról (togábbkskbsn: Sat,) A
törvény est gkatórozza a pénzbeli a természetben eyiljeotl ás n személyes gmdoskodónt nyújtó
szodólla ellátások egyes formóiti O jognsultsóg feltétdells mnok megdfopitduáti a szoddlin eláoós
/inmszkozdsdnok eltelt És Intézményrendszerét, o szociális ellótóst ‚nyájIb azersrezetés a jogosult
közótö jogyénzmy f~belemet’t tcvóbbó O fenntortáeank O szcéaóltetávd, illetve intézménnyel
kopcsdagos feladat’ és ‚jogk&ét vall amint aszemétees amdmkndónteyáitószoddlis, gyermekjóléö,
grermekvédefmi teeékensyné art eé gző személy odztsínak működési nylkróntortánóro ematkozó
nzobdlyakot

. a esakidok námogatánatról szál’ 2990. évi LXXXIV. törvÉny (a továbbIakban: Cntj A törvény
meghatározza sz állam általnyújtandó mdódtdmggatdsi ellátások rendszerét formáit or eltótósok
jegasaltnógi feltételeit eolmetint or ellátások megdléopltónávaá és fdyósitótdsrd kapmdotos
legfoettasubbhstásköráéseljórósiszabdlycéot.

. a foglalkoztatót ektnegkéséről in a mankoaáikaliok tlúitdsdról szál’ log), Lel IV, töevéaty (a
taieóhbiokbaaz Fát) A töevény célja a munka is afogidkozós szabndmegeálosztdsához való jog
gyakorlásának elóneg’tése, a faglalkoztatóaé feszültségek feluédáng rafamitt as ásáskeresők
támagatdnának blztnsitáun
nemzetIségek JogaIról nál’ 2022. érI CLXXI)’ tv. A törvény tél» a nemzetisélek nojóeen

knltárójónok megó’zésánelt anyanyelvük ópséósónok és fejlesztés Ének egyéni És káz&ségk azgdeak
neéleaköu’ bietositduánok elósegitése, figyeéemneel Magyarország Alapröeványében a maayara’nzdgi
eemzetiaégekigye irónt kinyiéaán!tottfelelőuségeáiialóurn tmóbbóa nemzetlné geb eádetme érdekében.

n,i Jösed,hastés vagyoni helyzet
Jásnlnoldogkátán a etmik aránya tor éti cl an 1%.nt, a milyszeg&aység nem jelen k meg nilnk. ttatikni
knyatartozántól függetleekl kknsigünknn ennmilysnrgisyek száma I kaamedián jövedelmet nézzük’
artisan St000 Ft/lő vines) ne aktly koréak között kk, guilt

3, A ntátyszngdnytágben álök it n romák helyzete, enélyegyealőnige

tapjginkbon egyre gyokrokkon haszzdltfogdara a mélyozegirynég Nem csak taadomdnym fogdmo
a szaddógióban, do O kétkdznspá Élet jelensége. Azt jelent/l. onsikoe etlaki eaay edokik tartósan a
léoreinimem szia tje alatt életek ás nzinte esélyük sincs arrA booty ebbálöger&sg kiléyjenek.

Amélyozege’nység ötleten jelenség amelynek okoá többek közönt tórnodalmi ás nozdosógi
hátrántiek, iskola!, képzettse’gkeli ás fogldkoztotottsógbeli dejiritekbee mvtatkoznok meg ás nályes
megélhetési znvra’okhoz resell ek, A szegénység kialakulásának okai többek közt arendnzeeedltónn kk1aetően
o munkokelyek megszűnásére, a monkmálkkliségre, a mankaergplad enályek sza’Ieülásire — nem kis
részben as oktetón ás képzés hiónyossógsirn .‚ o jóléti etátósok áttnl kezelnI nem tndott eeyáií, családi
eáleógheéyzeteb’e, a megfelelő ellótógokhoz, szcdgóltatósokhoz történő hozzáférés hlónymsógöro
eezet)aetőz eianzsn mélyseegánység kotósz sz aavpvető fétfeltételekken, a lakhatásI tópáóslcozási
kö’dlrnányekben, or érknte nek egészségi óllapotóbon Is jelentkezik. A szegánynég szempontjából
meghatározó társadalmi jellemző n mdódok nyeymokszómg itette a gyermekszegéeyság (_a szegénység
jiatol arca’: anzegények mintegyaü%’s Lt»17 éves kez’sztólyktz tartozik), eolamket afalusl lokókónyezet
to szegények tökkmint fele könégekben élj.

& or állapot oz érintetteket nagyon gyaram megkélyegrá is a tórsaddsmbié való
kirekenzteaégiket okozza

A társadalmi fegzokodóa meghatározó részben tehát a sreo)nynéűseő önszejkanő köckámányekból
fakad. A nzeg’egócáó mértéke. a tóenaddml élet Jelentős teeéletea’S adó tömeges hzíaróeáós sá’jsos
társadalmi prabléma.

Ma Magyororszá got minden hvrmadk erráer 1kb. 3 mllkóoztj onzegioyaÉl’ kknztá alatt Él kózá)ük
2,2 mityáan méáyszegdnynégben. A szegénység! kockázatok kdlöetöen aaljcjdk a gyermekeket és a
hátrányos kelyzetű térgé gekben élálcete terület ymotkozásókm gkm’eskez~bev tekintsük ás ozokot as

3,2 Foglalkatatonság, msnkoeeő’p)at) ‘entegeádó

A HtP 1. számú mellékletébm elhelyetett táblázatokba gyújtött adanak, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elösegilésétöl és a maekaeélkü link ellátásáról szóló 1991, évi IV. tötnde y Itovábbiakban: Iln.I
és a Mktv.ben foglalt feladatai alapján településünbze jellemző fogtalkoztatettságot, msnkatcő.plad
lehetőségeket klvátja keltmezni at elmált ioek változásainak bematatisánal, a kkljnbkeő krroszeálynh,
illetve nemek szer~tl bnstáskan, Az elemt ért összevetik k tirségi és ntszágos adatokkal it

o) foglalkoztatottak, masekanilkuliek, tartós mnekanilkkligk stá ma, atánya

so In



3.2.1. mimú töblözat - Nvfleántaotoot álláskereső, száma ős arány,. 15—64 ére,rk száma 3,2,1. számú töblázot- Regisztnált munknnélkütiek száma
15644vknzöOtli.káoépestég n’antatottallarrsőkszmnna(té)

~ io5 ferit őn000len nő (6,41 osneses

~ 60 fő[ 06 60 06 66 %

2006 603 607 1210 16 30% 24 4.0% 42 3,5%

2009 591 597 1168 25 42% 31 5.2% 55 47%
2010 600 582 1182 31 52% 34 5.8% 65 5,5%

2011 591 590 1161 39 66% 39 6.0% 77 5.5%

2012 593 564 2177 44 74% 30 5.1% 74 6.3%
2013 501 576 1157 13 22% 13 2.3% 26 2 2%

2014 580 581 1161 27 47% 28 4,8% 55 4 7%

2013 357 560 1147 22 39% 13 4,3% 47 41%

2016 o a O a 6(RT6KI 25 6ÉRTÉKI 21 6FRTÉKI 46 #ÉRIőKt
2317 n a n a 6ÉRTÉXI 21 8ÉRrÉKI 16 66816cl 37 6087601

L~Í4fl HhíL__

IIJHIL

03~k~Qadatokarra mutatnak ri hogy a 35-64 én közötti laleésépességhez képest mitéen arányú a
nyilaintarlots álláskoresők száma. 2006-2010 között a tésfiak körében, ellenben 2011-2012-boo a néka,él
volt magasabb.

2015.óvi folülelozgálat megállapításaI:
2013-14 között a lakónépessög ésaayilvárstartatt álláskeresők száma is csökkeot.
2017.6v) felülvizsgálat motullapitáoat:

2013-realakónéposség száma ős a ryil,,ánnartotr étánherrsér szöma oovöhb csökkent

~i 2914 2015 2017
aytlöánnattott

áltátkenenő, níoaa 60 42 56 65 77 74 53 57 47 46 37
Összesen

20’ ésrtalbbfo 4 2 6 3 na. 2 1 5 2 2
06 9,5% 3.6% 9,2% 1.9% 68666 3,5% 1.8% 66686 4,354 5,4%

21256v ~ 6 9 12 na, 8 9 9 6 9
06 6,5% 66866 66686 86666 66666 66646 46866 66666 66666 68866

26-33 tő 7 2 6 5 na. 3 3 7 6 1en % 68668 3,6% 9,2% 86666 68696 5,7% 3,3% 66868 86688 6,4%

. rö 6 8 3 8 n. a. 6 8 2 3 2
31-35 60 % 86888 88668 68868 88886 86886 88668 68868 4,3% 6,5%

36-406v ~ .±‚ 2 ..1 .±‘ ~±‚ 2.., ...L .i. J
% 88866 66666 9,2% 7,6% 88866 68688 8,6% 8.5% 68866 3.1%

41-436v ~ —!-- -1L 22_ 2! a ~L. í_ ...L 2..,
06 68868 88886 68686 86868 68686 66866 86866 66866 96666 8,1%

46-506 tő 3 10 7 11 na. 6 7 0 4 1r 06 7,1% 86868 68666 66686 86688 86888 88888 6,4% 8,7% 5,4%

. tő 2 3 9 8 na. 7 9 4 6 4
51-55 en % 4,8% 88868 83568 #5658 66686 65868 68668 8,5% 66686 88888

55-50’ [Lő 2 0 4 10 0.3. 5 7 3 4 4
{ii 4,8% 0,0% 6,2% 66666 66868 9,4% 66888 6,4% 8,7% 88688

Slévfelett ~!_L_!_2.. O na. 02255
[06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88868 0,0% 3,5% 4,3% 65888 66888

Reginotrált mrankmtélkűlleh száma korcsoport szerInt

H4I~~

A regisosrilr manhan élküliek koz.naptrtonkénti bontása bemutatja, bogy a munkznélkötinég a kölönbörö
korosrná)-jtk tekintetében miként vitt ozik.

2006-ban a 31-35 éves korcsoportban roll tti,agoé a rrginttrö It mankanélk#liségl arány (19061, 2039-2010-
ben a 41-45 évesek között (21,4%, 35,4911. 2031-hen a 21-23 é,,oseknét emelkedett a szám,

A regisalná it állásk,rnső, ösuzlétsaóma 2011-bet volt a legmagasabb l7ltőt,
2013.6v) felülviz35álot mególttpttátai:
2313-14-ben a 21-25 éves (15,19145,8%) ős a 31-35 éves 15,1%), valamint a, 51.55 éves korcsoportban
15,8741 volt a legtöbb registtnáh moskanétkötl.

2017.óvt fotiilvizogálat megállapításait

A nyilvántartott álláskeresők száma 2015 óta to6jamttos csökkenést mvtat, stámak a 21-25 éves
knr.soportbanalegmaeasabb, 2017-bm 9 tő.

nyitvátntafloen/reglnatritt -

ntankanélhall 180 napnál régebben regtsotrátl n anhanélhüo
óv to 06

‘W tint énszesen tő (érti Összesen NO fért) Önmenen
2008 18 24 42 I 3 8 11 16,7% 33,3 26,2%
2009 25 31 56 11 14 25 44,0% 45,2% 44,5%

2010 31 65 16 10 28 51,6% 29.4% 40,0%
2311 39 35 77 19 18 37 46,7% 47.4% 48,1%

21112 44 35 74 na, 0.3 8. a. uttsízt 668T$Kl 8ÉRTÉKI

2013 13 13 26 3 4 7 23,1% 30,8% 26,9%

2014 27 28 55 5 10 13 18,5% 35.7% 27,3%
2003 22 25 47 6 3 14 27,3% 32,0% 25,5%

2016 25 21 46 9 9 18 16,0% 42,8% 39,1%

2017 21 16 37 10 4 14 47.6% 25,0% 37,8%: Foroás:Teir, KSH

Mtnkw,élhat(ek és alto napnál eégeb ben reg’tsztráltak száana

AltO napnál régekben rroisztrá It muskuvélkülirk száma 2006-nél tthéömnt os növekeé őst mvtut,ö rékrét
2010-boo, volt a legmagasabb 51,5%), (é,Iiakvöl 2050-ben 47,4%).

2015.évi folülvizogálat otogállopitésai:
A 180 napnál régcöben rrg’tsztrált monkavélböliek szám, 2012-tél folyamatos csökkenést muon t A

orllnántartotn/nrgivztnált movk,nétköliokhezviszonyttva a nőknél 2014—hm volta legalacsonyabb 115.5%),
fér8aksöl peék 2012-brr, (30111.

2017,ővi feliilvizoeálat megállapitétai:

A 180 napnál régebb en regisotrált mtnkasélbölirk száma 2016-tét csökkenést mutat A
nyiInántartott~regisotzált msnkasölküliehker niszosyitva a nöks,él ős a fétti,knöt Is 2037-hen salt a
le~a(a,sooyabb (2160,16(é).

lt-2őenesek színt. Natlránnaroőt patv.kerdo ‘t,skerengk szám,

iv no tinit Összesen nő Fiait

‘irir fő (6 06 (6 06 tO
2008 118 146 264 1 08% 3 21% 4 1,5%

2009 119 139 258 2 1.7% 2 14% 4 16%
2010 118 143 259 3 2,6% 5 3,5% 8 31%
2011 116 134 250 3 26% S 17% 8 12%
2012 116 130 246 3 26% 2 1,5% 5 20%

2013 129 131 260 2 16% 0 0006 2 05%
2014 134J133 267 10 00% 5 38% 1 ‚a~

2015 139 137 278 2 14% 6 4,4% 6 2,9%

2016 n a n a 66856Cl 8ÉltTÉKl 2 ajpjj6cl .! a6~r6ci

2017 8 0 1 a atm(óct 3 #éertct S 86876cl B ntarőet

horcsonort szerhnt

Fee rás,r 18,65(4
Nvilaántaatoti álláskerrs~ színt, ős mmnva

n
7-si,

6.0%

5.O’i

O Si,

3,0’-

1,0%

0.3’,

0,0%

mk,r,,at,61
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3,2,3, számú tábla-Amankanéteöliek 6s also naao6 régebben monkaoélküüek sz ömaésarásva

3,2,4. ozómá tgbtázat- Pályakezd5álbskereuős száma is, 18-29 énesnépesség száma

Fonrá .se,r, e3H

Páöeaheodő álláskereső, száma és a 50-29 eves nepe séi szoma

051 .3 000 _Ott 200 00 ns4lOtk 001

10 20



A 18-29 éves lakónépesség száma 2008-ban volt a legmagasabb (264 003 atölopölésmi. A nyivántaviott
pályakezdő átáthmesb nőkstét 2018-2012 között fi 5t5 változás 2,6%), a férfiaknál 2012-500 22%-os
csökkenés figyelhető meg.

2015.8v) felűlvlzogálat megállapitásat:

A 18-29 éves lahánépesség száma 2014-ben volt a legmagasabb (267 lő )alelepolésen. Nyiíaáetaetott
pályakezdő áltátkereső a nőknél 2014-km nízzes, a férfiakatál növekedett) 3,6%),

2017.ést fmIO)viztmálat megá)Ivnitánai:

A 18-29 éves takénépesség száma 1015-ben tovább nőtt (27618) atelepöléson. NyIlvántartott pályakezdő
állátkezesők száma mindkettő nemnél esyhés tölt

8) alacstvy lskolalvégzeztség0ek lvglatkoztatottsága

3.1-5. Atansotyat khoiázont népesség

1V” 25 éves és Idősebb lakosság 25-Xéves legalább átttsk. végzettséggel nem ret dethezős
mánia öv meaet általános Iskolát 15-t éeesett száma

végzettek máma
Összesen nő lé,’) ösozesennőférfl Öammea nő férfi

tó tő 06 0~ 06 lő lő % lő 1’ fő[%

2001 1596 v. a- t. a. 1332 655 677 0 0,0 0 8<5 0 vOtTO
~ 5< i6i< KI

2011 1527 790 737 1427 724 703 0 0,0 0 0.0 0 0,13%

~

Fzeeás;Tett, KSH Népsrámlőlás

teg’eztrált tsnookaoéboliek száma tskotal végzettség szerint

I_s -‘

2311-ben a 77 0° nyilvántartott aoáskeresőaől a & álnalátoozál magasabb végzettsOgűda száma 59 16
(76.6%), ekhől at adatból at a kovetkeztezés vonható lv, közy nem at ala) iskolázatttőg miatt nem találnak
állast A Ioglalkoztatátktz való hgt áfó’és gadleét nálsnh részbm at csökkenti, hogy atelepö léttől kelet
nyogati irányban tints tömegközlekedés, viszont Hatvat-trnltok felé a vetatkktltkrités (8 ihétkaznap
óránként, hétvézgntg Ilétórátként mindkettő irányöal.

2015.évi felülviztgdlat me8állapggáta):
A 2013-as mökkenés )69,2%)atá t 2014-bet ismét nőtt a S általánosinál magasabh ilkotal végzetttéggel
rondelkezőkszáma, ami alátámasztja a 2t13-ban telt megállapitásnlsat.

2017.év) felolvlztgálat mogáliapltátat:

2015-bot a oyilvántartgtt áoásheresőh közöl 216 rendelkezett S áttatán ot eégzetzs éggel, 2017-hen csak 196.
A 8 általánonnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma 2315-ben 937%-ra, 2017-Sm 97,0%-ta
ntódasztlt, ami növekedést matat

3.1,7. számá táktözat- Pettogtokfatátb asrésztvevők

Az ismeet adatok tökzében Jászkoldzgházán at alacsony iobo)ázotlság tens jellemző a 15 éves ér idősebb
iaknsság könébent

2015.8v) felülviztgálat megállapitátni:

A 15-X éves legalább általános iskolát végatttek számát a 2011. évre vonatkozólag pdtnlttt

3.2,6. mámá fáötözat- tegtsztrátt mathatéth’á lick száma bkotat eégzettsőg szetht

án nyttváttantott álláskeresők százna Önszetent sátalán~áI
ataesonyabb
végzettség

A nyIlvántartott áttáaheres6h megosztása tshotat
végtegtség szerInt

Fő

S átialátnot

lő 06

5 öttatötotatát
magambb bteobt

tégie030ég
(6

S. étdttyamgt

átnaláoostshotat fehnőttglvtarásbt résztvevők márna fettőttOhtatátbat
~ errdmtoyeteat eledgzőh

szátoa

06 p6 34

~3J O O tzétóoszrŐi
2010 0 0 6069ó0&l’ót
2011 0 0 öZttóOSZTói

2t12 O O 92656052261

201 0 0 92656052261
201 0 0 #lét60~T6t
2015 0 0 92656052761

2008 42 0 00% 25 357% 27 643%
2009 56 0 00)4 17 104% 39 696%

2010 65 0 00% 15 231% 50 769%

2011 77 0 00% 18 234% 39 766%
2312 74 1 14% 17 230% 56 75754

2013 26 3 00% 3 308% 13 692%
2014 52 0 00% 6 21,5% 45 83,5%

2015 47 0 00)4 2 43% 45 95,7%

201t 46 0 0014 2 43% 44 657%
2017 37 0 001’ 1 27% 36 973%

rents Tel8,1<00

21

L mak)nltotot mokkőzéptohotatt U tat a fehőttoktatonboz’ fgtoőttottnatáohan fgtsáttohnatásbat

án résztvevák remtveváh részftevőh rétztvevglg

06 to % 06 % 08 14

2009 0 0 9f)l#66tt6t99 t a sértróct t a

2310 0 0 6866föt30803 t a S6RTÉKI t a SÉRTÉKI
2011 0 ! ~ t a sétrégt n a OÉRTÉKI

2012 0 0 564696660066 n a- pÉteréKI n a 3étTiXt
2013 kÉRTéK) t #éRTdKt n a 6ÉRTÉKI n a kéitrtgt

2014 odtréet O OéItTÉKt ‚ a 0dRrgK) n a kOtTf6t

2015 6KltTÉlct O 6ÉRTÉKI t a 6ÉRTOKt n a eéffeóKt
2016 80RT6K) O SÉRTÉKI t a S0RTÉKI t a öéttréKl

2t17 féRFéKt 9 séeréxi i n a témáK) t a 6ÉRTÉKI

2016 0 0 klttÖOSnÖt
2017 0 0 6ZÉRÓOSZTÓI

Forrát:TeiR, ölt

Telepölésönkös általános lshvltI letnőttoktatá selvcs.

22

-betanított zöldségterrnesntő: 400 árás volt, 1014- májas 12.’ 2014. al6osztts 13- kötött zajlott.
adotszobb idógorzarná közfovlsfkozrozós:
-raktárost 13 00’ vett részt benne, férfiak és rab vegyesen, 2014. dereniber 1.- 2035. mázdvs 31. között
tajlott, bizony’tteásyt adott.

y) mélystegévységbcv élőkét romák telepö)ési ötbern,á tyzati saáál őeotttntásó ittérmétyekben történő
fngttlknztatasa
N em releváns

k) háttányos megkktöohöztetév a fogtaktztazát terö)otév
Nem

3.3 pénzbelI ás természetbeni szodátis ellátások, akttt koráah ettátáta, rsotkeatétltö)söghet hapesotödó
eárnogatámk

331. számá táblázat- Áttáshmesévl segé)ybenrészesglth száma

Porrás,Tett év 15-64 év höztettlahósépesség segétybetn részesol& 08 scgét’tm részentláh%

2003 1213 13 2,1%
1009 1198 1 2,5%

2010 1182 38 3,25<

2011 1551 20 1,7%

2032 1177 7 0,6%
2013 1369 2 0,2%

2014 1161 3 0,3%

2315 1147 47 4,1

2016 va. 46 kÉRTÉK)
2017 na. 37 öftréct

[ ytyrás’.Tete,Nemaeö Mttkaögyikivaoat [

Az adatbázis adatai saevint középftká fetnőttohtatávbat tern veto részt a tattttság. A szahisktlal.
szahközépishzlti ás a gimnátiami feltőttoktatásban résztvevökről tints adat.

C) közfogialkattatás
2012-hm 6298 dolgozott bözfogla)teztatátbav.

2015óvi felülvizsgálat megállaplgóssi:
2015. szeptember 1.-tél 4796 dnhozk hözfogtalkoztatávbar at évkotmánytatoál, további 2 fér a KUK
fo0lalkoztat, 490 kvltarális közfvgtalhovtatotttta Nemzet) M0velődési totéztt

2017.6cl folülvtgteálat memállaoutá~i;

2016-bat 44 98 dolgozott közfoglalkvztatdsban at Önkormányzatnál, további 2 f6t a ölt< toglalbottalott, 2
08 ktittrális hözttglalkgatatottat a Nonyzeti Művelőddtí lttézet, 1 lő heitsráts bözfoglalkozlalott a eémai
Katolihös ylébágián dvlgozttt
2017-hm 34 lő dolgozott hözfzglaíhottttáshat at Önhmmátytattál, további S főt a <tic fggla)kottatott, 2
tő tosltorátt közfoglalkogtatostat o Nemzeti Művelődési Intézet.
A esökhetés oka, bogy heyesebbaee0itotrált á)látkergsóa településen.

d) a feglalboelatáshozvaló hozzáférés esélyénehmobililási, infonmániát és egyéb tényezői pt közlekedés,
potendá0t moshalehetőségek, tervezett bevaházások, lehetségesvá líalkozási tevöleteb, helyben/térségben
mőködőfoglattoztatási protramok stb.)
A foglalkoztaláthoz valá hgzzáféeés eséfőét csökkenti a oem megfelelő tönseekötlehedés.

e) tazaiak fag)alhottalását és at oktatáshél a möokage Iplarsa való átmenetet meghöteyitő yrogramnk a
telepiilésenl képtédzez, tavábbhépzéshaz való hozzáférésök
Nom releváns.

/3 mankagrő’piaci inteeeááéo segkő tzeeyezetek és szolgáltatások ft)térhéyezése pl. lelvőtthéyzéshez és
esszé bmtnbtmő-plad szolgáltatásokhzrvalá h ozzáfévés, helyi lzglatkoaltzási peezeamokl
A ‚Tadásod a áövőd’ kerezét belöl számkágéyos alapisnnetetek oktatása folyt.

2015,évi fnlolvlzzgálat megátop)eáeal:
Telj,omaoboéáás téköödoníokotzetáoek:
-házi bnteeápoló képzést tanávitvátyi adott, 1008 no’ vett részt hegye, 2013. ánctmbnr 1.- 2014. máreias
31. kögött zaéott.
‘alapképzés: 1006 vett részt bgnte, fézfiak ér rük vegyesen, 20t3. dreembrr 1.- 2014. márdss 01. között
zajlott.
57’10 felnézek épzés:
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A 35-84 év közötti lakénépesség saámáhnaviaaanyilva a segélyben résaená tök száma elenyésző (2012-ben
OhIO). Viszont ha a nyilvántartott álátkevesők seámáh oz viszanyitjak (2012-ben 74 tő) eel aa adatot (7640,
akkor 9,4%.

2015-évi fe(illvizn2álat megállapitásai:
A 25-64 év közötti lakóndpelsdg szárnak az visa onyilva a segélyben részesülők száma továbbra is

elenyésző (2014-ben 0,3%).

2017-évi felülvizsgálat megállapítánai:

A 16-64 óv közötti lakónépossó8 számáh azviszonyílva a negélyben részesülők száma nőtt, 2015-bee 47 [4,
ami megegyezik a nyivántarlalt álláskeresók számával, vagyis mindent áliáskerenő részesá ltsegélyhen,

a átöshaesébi

nyllvőnnaeton átiüsheresők nzőma Járadélsza
dv Jogonakak

tő tő 14

2008 172 ~3’ 27,3%
2009 228 93 41,2%

2010 257 90 35,03’

2011 331 03 26,7%

2002 230 42 18,3%

2013 54 7 13,0%
2014 63 7 11,1%

!2~! ±1
Illő 46 46 100,014

2000-tó 1010-Ig a nyilvántartott álláskeresők száma telyamanes növekedést mutat, 2011-ken számuk
kiage dan magas (312 [6), következő évben pedig Iciestőnen vissnaesetn annámu k (230 [6).

2009-női folyamatosan csökkonaj&eulóksa jogosultak száma.

2015.évi felülvizsgálat mególlapitánsi:
25

2013-sói a nyil,aántartttt álláskeresők száma és a jánadékza jegnralnak száma is folyamatos tsökkenést

2017.évi feliilviasgálat rnnegállapitásai:

2015-tél a nyiVántarlott álláskeresők száma ds a jőraddkra jogosultak sz dma megegyezik. 1017-re a
nvil~dvtartons áll öslteresók száma iglentőlen lecsökkent (37 fől.

3.3.3, mámó tőbözat- tendncrrs szogáőlls segé lvbca ős fogtatuoznatő% tnelyettesbó téanogatöshan részen (ten’
száma

rensánanreanatolálb Fogt.lknzönánnhth6etnenltő áaaknukasoám.,aklh ulnap Aaukmkunaám.5.hlsről
aeoőhebesré,ann458h tátmantin galS, resőslnámogslánt msnbodaetn%nrmnndlak kelslőr&amsánv000remáeo

v peels1 to un FHT alapját’ megvnntdk.

~ 13-tuéteaah ~ maokanékólkk%,ában jazanalaágoálrksevs tárnagatint

:i~i: 1 0.08 7 3,04 0 0
2009 10 0,84 n-a- a- a- O

2000 10 0,84 na. n. a. O
2031 63 5,08 ta. t. L

2012 40 3,84 n.a. t. L 0 0

2013 2 0,17 15 2,2 0 0

2014 2 0,17 21 0,7 0 0

2011 2 0,17 7 0,14 0 0
Wfla n_a era na. O O

2017 na, n,a, 0,1, 0

[ porát: Tele, Nemzeti Msnkab~~i Hivatal, helyi adangyéjlés

Rendszeres szodő)(s sggélvhen ás FHT- ban részeslnennek szÖssa

[(.4 —‘-.

— ——-- -—---‘---—- :::::~
‘30[ “ “~__‘znj_~-.. ____

0tIJ_i~I
2033 2v0y I Inn 3ann I

A veedsaeres santiálissegéleben részesülők aránya 2006-tő) bIO-Ig a 15-64 évesek kö,dbea 1% körül
mazeels (1,2014.1,18%). 3011-ben nagy mértékben nőtt az arányak (5,4214), maid 2012-ben djvatsékkernl
lőtszott (4,1%),

A foglalkoztatást kulyenlesilő sámotalánban rdszesblőtről tsak 2006-as adattal rendelkezünk (7 fől, mely
a menkanélkülek 3,03%-áljelenti,

3 Onap munkaviszony iganolásánalt hiánya m ant FHr i000talnságté) 1 fő esett cl 2011-ben.

2015.évi feliilvizsgőlat megőllapitásai:
Arendtneresnzntiális negélyben részesőlők száma jelentősen csükksns (0,17%), a faglalkoatatáse
kelyetlesinő lőmogatásban részesülők száma nőtt
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3,3,2, számú tdjllánas- aaesaldbea kszao,,lnsl, admu

2017 37 37 100,0%

[ Forrás: Tele, Nemonti Mtybaögyi Hivatal I
áöradékrajogomtHak máma

100,01v,

00,0:,

60.0’, _‘

őse:, — ___________________________ — — — —

:tHlw

2000 2033 2000 2011 2002 2010 2004 2015 2006 2017

2017,év) felűlvlrtgálat megőllao(tósal:

2015-ben a rendszeren szodőks segélyken részesülők nnőma nem változott, a foglalkoztatást helyettes hő
námogatásb an rétzesálők száma nisznnt ielgntősen csökkent, 21 főzől 7 főre, 1017-kent toga
3,4 Lakhatás, lakáskoe)atős, lakhatásI nzezzegádő
[ [eieaetben a latátalőskee kzptsolóáó tenületut elemezzok, kiemelve a bérlakás-állományt, a
(akhatást, ar egyéb (aka’scélra nem használt lakőscéld Ingatlanokat, feltőrva a nelepé létet fellelhető
elégtelen lakhatási körülmévyeket, eeszélyeztgtgst lakhatáti helyzeteket ős hajlőktalanságon, illetve a
Ink hatást negitő támzgatásvkat E mellett nésiletezzük a lakkatásva vonatkozó egyéb n’ellemzőket,
elsősorban a szalgálsatősokhoz vald harrö[érősn,

5,4.1 szömú táblázat- Lakásállomány

Lakásállomány megoszlása

yy:a .-

03% •i—. —i

73’_, _i” —- ‘— “ .

60% —...

10’.

30’,

20% .

no-

0’-

000

agyéb

únnes béelaltáa araelálla lakántél,.
dv bkdaása,ozánv álltnsán0 lakó,őnbasőn0 hananjltnem

1db) 0db) láb)

-__
obbet.li’vahs abbőatotala, znkat sass-ho zbt’lnönovzn

avatási bsh,násl takInatasI laknavtl
ka,ösaqobas banaloasonkat ök4keáne.bat naminávozsen
tvmnbánntá.ak töm,káhkanas tuo,Mtabáonk btőanltalaöaob

takes ‚zóna száma •nőnsa

lbs 821 o n. a. O 0 0 0 0

1019 022 0 ‚. a. O O O O

lOot 023 0 3 0 I O O O

2011 814 0 4 0 0 0 3

1012 320 0 3 0 0 z 0 0

2013 010 0 0 0 0 0 0 0

2034 823 0 3 0 0 0 0 0

~ 021 0 3 0 0 0 0 0

L3s~ 020 0 3 0 0 0 0 0

‚i~! 621 0 3 3 3 0 0 ‚ 0

lOOt 1031v 2303 1001 1002 2011 1004 7001 2000 3303

Önsees (akásötlamönn

I Forrás: Tult,03H-TSTAt, őekonzsányaani adatok
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. 100
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. 000

303

503

2t00 100” 1000 7001 1311 70t4 2014 ItOh 1016 1007

Telerülésünköt az Isa es )akásállenatáoy száma évente eggyel nőtt a vizsgált éoek ala It, Poz,tivum, bogy
elégtelen lakhatási körülmdnyekel biatosinó lakas tent található a faluban. Szaciális lakánállomőny ót egyéb
(akáseélra haaovált nem )akásoélá ingatlan nines Iászboldogháaán.

2O15.évi fe)Olvizzgá)at megál)apitána(:

lénő nkön ae Összes lakásállomány száma léenzősen tens változott,

2017.évi felülviztgólat nnegó)lapigátal:

Telepblősünkönaa Összes lakásőllnmány száma rem változott
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I
Bérlakás állománya 0-4 között mozog a 2010-2012-es ldőozakban,

2015-évi felülvizogálat mogállapitánal:
Bérlakás állománya továbbra Is 3—4 között m000e a 2013-2014—es években,

2017évl feiüisslzzgá!at megdllaoltázai:

Bérlalsás állománya nosy változott.

kszoziális lakhatás
Nem releváns,

r,egyéb lakáscétra használt nem lakáscélú inzatlan ok
Nem releváns.

elohhatást segitő támogatások

341 szúmti táblázat- Támogatásbanrészesülzk

í.káslnnrt.rtáaltdrzng.rdsban adóasúgmökkenr&sl
V rdsaenhetsahsaárr,a úmz~u0áahanrénnmzöhsnáma

200t 32 0, a.

2009 20 n. a.

2010 30 0.0.

2001 06 o. a.

3002 40 n. a.

2003 áS o

2004 26 0

2010 13 0

lOte 23 0

2000 1009 2010 0010 2002 2000 IOta 1010 0000 2007

A lakásfenntaz téti túmogorásöan részesíletnnk száma ingadazó. mig 2009-ben 21-art, 2011-ben 06-an
kaptak en Iran yá segloséget 2012-bees csökkenő tendenciát mulatott az előző éghez kdpnst

2015.óvi felülvIzsgálat mególlapitónai:
A Iakáafmntarlási lámogalásban résrmoetlrk száma 2014-bets ielentősen Csökkent az előző évhez képest.

2017.évi felülvIzsgálat megállapitónai:

A lakásfesolarláni lámogalasloaro részeninettek száma 2015-ben tovább csökkent, 2016-ra alára emelkedrlr.
án vans jelen sőt mértékben (23 fáI.

‚( e Ia dó so dam ság

p,lakhatás egyéb árlemzölt kiilterálror ken 45 nosy lakóanezeobora eikelyrzkrdő lakások, minőségi
köaszoleállalánoldaoz. közonaszrlgálnanásnldsrz, közönnőzi közlekrdéolsez való hozzáférés hemotatása
A tanyák száma 10 alatt van, mindegyik a település halárához közel helyezkrdik cl, megközelílésgk
niszosolag ló, a közműnzolgálrnnás kiópllelt

3.0 Telepeh,szegregálumda helyzete

Telrpek ér szegrenálsmok lásabodaglsázán n’mcsrnrk.

0) a telep/szegregátum mint lakáküenyezrl jellemzői jbilerjodlségo, lrrülzli ehelyezkedée
megközellohelőoégő, lakásálizmányázak állapala. közmőrllátottsá (a, közsoolgállatánohhaz ralá hozzáférés
lnhrlőoégel. ezyéb kgznyezzn-eeésaségsgyi áellemaői stb.)

k) a letepm/szegregálaamzkban élők száma, társadalmi problémák szess’apmtiábdl főbb áellemzúl (Pl.
élelkari megoszlás. foglalkrzta100tsági he)ezel, segélyezetlek, hálrásym. halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)

4noegrrgácidval eeszélwezlnteln nerO monk, a lakosság lerüleli átrendeződésének folyamalai
Izegregádávai veszélyeztelelt lerglel rises

3.0 Egiszsigtgyl is szociális nzolgáltatánobhcm való hozzálérér

Els&énl kiemel)ák or eqészségőqyrál szúlá 2997. dvi CDV. ró oézy’
öazkormúnyzar ozegészoe’gtqyi a!apeoárda k&dben gozzdashodikt

a) ohó izrvsoi, házi gyermeka’vooi eodrósrdő
b) ofogo’omi olopeoúróarúg
C) 01 olapevúnázhoz kopzsniddó öoyelezá e0árdsrd~
d)oedd&oóelldzúorág
C) 01 inkoéa-egészzdgigyi eőúzúarát

A telepő!ézi&zkcrmúnyzon aközyezet-és retepőws-egdanégágyifelodorgkkörékeas gondoskodik
a közánztooági do reáepáléaöazraa úgifelzdazzk eloáoásúrdl,

~ hizlmőrjo arovneok dv rágaúdók irrdsdzi
C) .falyonsormon jlgyeleznsme! kíséri o gelepölés kő’nyezet-egészsdgágyi keiyzrldnek &ztalásór ér
ennek esetleges romfdso esrre’n—Iekerőséqeárez képest — sojál hotúsk&bezr özlézked,ki ozq~,
kozónk&elrendelkező ás Illetékes álnodsdzlsdfkezdeményezi oszáksé gőz inzéakedéaek meghozzzzlór,
d) egyázoaiőköáik q lok055daa-os közösségekre, asldooi mznkoárefyi, őskcdo!nzőarerrén-e érónyaló
egdsznéak,íenzrésl reeékenozsdgekben, eolzmlsrtámogoljo do oktlöoa kezdeményezi ezeket.

A zzoddáiscaz rdszceadzak részére Személyes go-sdzakodázt oz állon’ esfzminr oz &iko-ményz000k
hizlooirjúk. A Sit érne!méhen nszemé!yes gmdookodán magúhsz fnglzfjo a neodáfio olopszolndlroránokot dv
zzokgsázott e!úlásgkgt

a) az egészségügyi alapslolgáilalásokhoz, snakelláláshtz való hozzáférés

36,1 ozámó töhlázat- eözgyágyellátáll lgaaol vánnyol rendelkezők száma

dv k&gyógyellkzásl lgozolránsyalrendgliez& száma

2000 49

‚ 2009 44

[ 2010 45

[ 2011 43

31

0) bérlakás-állomány
Bérlaká s-á 11cm án p

Támogatösbmt részesOlők

—

40

no

20

ElortzatÓhl

O$nsozalvbl

saints adat.

2017

[ Forrás, reIn. esH-’rsrAt

20

mely eO&rjs, kosy o települési

Hrn2 36

L~_ 25
H014 14

2015 32
2016 v.a.

2017 n.e.

3-6-1- számó táhlázat — OrvosI ellátás

- [Foh,őtsehi.esons.b.kn’aalaoo.mn.o taablobsálmkeo.e’msz.m.s.voaobmaollh’olus.amabanm,al,6l9l.laoatooaelgableb
~ poanbssaolsaelaübtak,aám. ndejoaláoskmam. száma

2000 2 0 0

~ 1 0 0

.!9~2 1 0 0

.22~_. 1 0 0
1 0 0

2013 1 0 0

1 0 0

2015 1 0

.32!_ 1 0 5
~ 1 0 0

is zlrös: Telt, CSH-TSrAR

—
Portás: rel 9, tSH-T0TAR

l6özgyigyellálotsah száma

. go

:ao

:so~

: 2001 2000 2000 2000 2002 200v 2000 200k 2006 2013
Folyamatos rsökkesős látkaló 2000-sói a közeyágyeilánási leazolsánnyal rendelkezők számázál.

2015évl fol’ailvlragólat zzególlapltószlo
Helyk en mzzazűst. a áárási Hivatal, or norton,.

2017évl feliilvizszólat rnopmállapitáméo

A közgyógyztálot Oak Iza‘ma 2015-hm tölt.

3.6.3számú záhiázat- Áoolásl dilhan részmitengk száma

óv ápolása d)ban rámenilettek száma

2000 12

~______
2010 9

a______
a______
a______
a______
a______
J~)L na.

2017 na.

~ Forrás: TrIP, KSH-TSAO

áászboldngházán 1 háziorvosi sznlgölal található, amely a gyermekorsoti feladatokat is ellálja.
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A0atánt dijban részesülők száma ((Ő) 2017.évi fglülvl3~álat megállapitátai:

~fli~E
2008 1009 2010 2033 2032 3033 2034 1010 13th 1031

At ópolási díj a artisan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási dlyo jooosjlt a hozzátartozó, ha állandó nagy tartós
gondolásratlontló, sélyos fogyatókkol élő vagy tartósan beteg 12 dv alatti gyermek gotdozáoót, ápolását

A vizsgált időszakban az ápotósi díjban ró ~~it~ttek sz~ma csökkent, 2000,han 12 fó, 2032-hen 7 lő
részesült henna

2015-évi felülvIzsgálat megállapításaI:
Helyhez megszűnt, a Járási Hivanalhoz tartozik,

2017-övi felülvlzogálat megállapltátai:

Az ápolás1 dlásan eésaenüldk számáról shscs adat.

b) prevenciós ás srűrdprogramokhse lvl. népegészségügyI, koragyerasekkoni könelezó stn’rénekhezl való
hozzáférés
ldószakzs szórőprogeamjakik: vérnyomás- ér vércnzhorszlntm érés, lát ásviasgálan, gyógydpákésoitéa

qleáenaoő ésrehabilitáoiós ellátáshoz való hozzáférés
Mucsa dat.

áj közétkeznetésbes az egészséges táplálkozás szmsponnjainak meejelenése
Anyeesasyago kegy rénzél lhaoysia, horgonyt, paprika, stb,l helyi ősletmelóktől veszik, a gyermekek
mindennap kapnak oütdséget vagy gyömülcsöt a hárem főétkezéseen ktsál. A neljenklőelésg liszthól készült
pékőrukat Is bevezették a küzétkeenet ésbe. A lisrtérzékesyeknrk kólás fázaek.

cl nyortpeogramotésoz való hozzáférés
óót működő ttzthallétet van lozinok is fooinhsmzkl, ezen kIsüt zomba, karate, kózitabda, nenisz,
nnranérüplahéa, strtndled és kasditenembea való testépltés kötő tehet nál

j3 szozsólaez gonéoskod ősI nyéyé szociális szdtáltatósokbtz váló hozzálévós
Házi segitséznyájtásmóködik

2015. 010asztun 2.-nál a Jószsáei Szociális Alapozatgóltató Köze ottl eeste át a Itázi segítségnyéjtást ér a
szociális étkeztenést.

g) hátrányos megkütörhőztetés, az egyenlő bánásmód követetnsésv&nek megsértése a seolgálsanások
nyájtásakor
Nem

h) p oziliv distkrimizáoió lháséneknmpenaáló jutlalások, szotgáltatánzk)aszociális ér at egészségügyi
eltátórns dozer keretein betOn

Rendszeres segélyek, Sale-os és logymes ézkezési Lehetőség, ingyenes tanküsvv, heti kétszer tej
kesyéraézmázo a VöyóskereszttóL

3,7 Közés ségi vitzanynk_ helyt közélet batsotatána

a) közi ségi élet szinterei, fáromai
Máveláéési Ház, könyvtár, e-pont, pvzgdizs kInk, motoeontalálkozá, kőaüs asgo satan 20. a Tálháthan,
házláji Hab, Miedeski Karácsonya,

b) közösségi egyzlsétésjellemzől IpI. etnikai kzntiihtosok ér kezelétbkl
Nincs ilyen.
r)helyi közösségi szoliéaritásmeenyileánot ósai ladszsányeoós, ünkéstesmaska stb.l
Azüsszestiel Szervezet önkéeOesmsnkátnéoea.

3_a A roma nonzetlségi üzhonnóesynan cétcsaparotkkal kaposotat no esőtyegyenllnégl levikenyséte,
pantnntsége a települést öskormésyzntnot
Nem releváns,

3,9 Küeetkeztetésekt probtéméás beazmnasitása, geileszoésl lehenőségek megkntónmósa,

beazennsitott problémák fejlesztési lehetőségek

Monkavélhüliség, többen nem regi netráttatják Kaposotanfetnénet a reoskaügyi központtal, tájékoztatás
magakat

At igénybengketóellátászkrót gsetétynk, egyéb családnegitővel feüaenni a kaptsotatat, lakostági
iattztásokl lntfoemácléhiány tájékoztató megoeen,eoése, segitségnyújt ás azeltátások

izénybevételéhoz

2015.évi felolvizagálat megállapításaI:
Az Önkmmónyzat a házi segitsóznyiitást 2035-ben tervezi átalakitane
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j 4. A gyermekek hetyaete, esőtyegyentősége gyermeknzegényzég

4,1, A gyenmehek helyzetének áttolónon lettemzőt (pt. gyermekek szánnta, aránya, életkort
megosztása, demagróllaitrendob stb.)

áánabnldnghána fontosnak tarnja, hogy a gyermekek védelmét bietnskó alap- ás szakeltátások formái,
lntérmkzyrendsaere, toaábbó a gyaanekeédelmi gondoskodás, a gyermekek ér a szülők alapvető legal és
kötetességei biztnsltotnak tegyenek.
2013-ban 209 lő (0.15 éves bond gyermek eottatetepólésen, ami sajnos nagyon alacsony szám, melvosek
okai lehetnek többek kötönt a válások 12000-2013 közötn 141 és a rossz anyagi helyzet.

Az alóbbiakbaa se0nloégől elnőkétt ért~kéttjük a gyermekek ázelyzetéaek elevszéséhez kaptsdádó
de~nldókat és szahálygyést.

Veszé4-ealetettsép: olson — 0 gyermek fagy más személy által tozáüétntr — magaraefás. mzlaszeás vagy
őá-őknéoy küiyetkezzébcat kicézknlt állapot amely a gyermek teste értelmi, érzelaé vagy erkölcsi fejőééoéo
gáloljseagy akadályzzza (Gynzt S~ I a) vetsz)

A tyédeleaabe vétel a gyeymekvédelasl gznáoskoááz keretébe tartozó hazónágv intézkedéa. A kéalakzlt
eeszélyeztete tlség megzzöste tése érdeőébeat a gyermek eédelembe vétele a gpeemekjédéti sznégditanés
felaáola. Ha a szülő vagy méz törvényes képeéselő a gyermek eeoze’lyezterezts égér sz dnpenéféock
öskéo rev égéaybec)retével meusróstensi nem taéjg vagy nem akar)s, de alapasms feltételezhet4 bogy
segltséggel gyermek .fejődése 5 csalddi köopezethea mégis birtanisásat4 a települési ánzkarmósyzst
jegyzője a gyermeket eédelembe neszi fOyer. 62.1(2) bekezdés),

A gyeemekek védelme a gyermek esnléabm td ténőaevelkedésénsek előseoítésére, veszélyczletettnégéaek
megelőzésére és megnzöntetéoére, e&amint aoaólö nagy más hazzátortozóé gaadaiboedáöból kikerélő
gyermek heli.etteoytő védelméntek biztosítósóra irövynlé teeékeenpzég. A gyermekek védebnzét pénzbeli
természetbeni éssaemélpes pmdaskoelázt nyújtó gyermekjálél olopeflátásak, illetve gyermekvéáelaé
seakevátáseőj ralzmösra Oyet.bea tnzeghatárazatrhatónápi intézkedések biztasítjék,

‘ yéazbeöés természetbeni egótásskr
a) arendozereo gtaermekeédelml kedeezméay.
b) arenolvívélé gyermekvédelml tómngotóz,
C) O gyermeützrlóopíé megelálegezése,
dl or otthoateremléoi zámogalán,
e) a üieaészitó gyermeknédelveé lámagaróz.

d) a átmeneti nevetésbe vétel,
e)orartós aeeeléskevéfel,

]) a neaeléoifeló gyelet ezren delése,
01 or tztégmdaeánelreadetéoe,

. Az ellétéook és intézkedések ayáyéoaésmegtétele, azok elleaőzése, taalamiat biztonátésa so’éa
adatok kezelésére or alábbi szemek ás személyekjagosolzok:
a) a gyermekek nédelméz bizzasitóhmósógifelodzo-és hatásh&óket pyaka’éénzereek éo oremélyek
(Oyvt. 10.0),
k) afásérmlfőjegyzőj
C) a gyemekjóléö alapellátást és grermekvédelmi szakellátáotnyájtó nadgáttatát, intézmény
fenntartója, vezetője.
d)okeleetzesszjllő, oeyelőszőlőj
cl a gyeemekjané képdselőj illetve ameaayibea a gyermek pmsszénak ez-vmléno érdekében
felzétdeailszőkzéges obetegjogi képeitelőj illetve az ellólontjagiképeioelőj
j3 sz óláazotsegités ás a kérenylnttésfelndaodr ellátó sreen.ezereli
g)o gyermekeédetmi szskérrébizastsdg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedneznnéay:A Ja gas zIg gyermeksazos,zóea a települési öukgrméryzaljepyzője
Gyehhea megkntárazatefeltéaelek szeriat readsaeren gyermelpédelmi kedvezményre valáJoposzltságat

állapít meg. (Gps.t. 28. élI) ODA jagasottndg megdllapltésa során sor ker8l a j&éedelrtli és vagyoni helyreo
eizopóáonára a Gövt. ig. l.anzeritt

Kiegéooité gyemzekvddelatl fámggatás: A támogatásra oz rca dszeret gyermeüvédelmi kedeezméaykea
résaesilő gyermek gyámJáel reandelthazrátarrozőjzaosatt, aki a gyermek tartés&a köteles és

-npogelóróabaa,
- k,a’lnatór elázö ellézásbm,
- azalaálaüjérandáséakan.
- bslezotns’vészetiéletjáeadéükon.
- átmezeü bőnyőnzjárodékkaa,
-időskorásüJéradéhöban nagy
- nlisaunetdtósbsa

részesót amely a aytzgdf szerű rendszeres szociális ellátások emelésér& nzáló jagnzabély hatálya aló
tartazk. fűrnsr, 20/m. (11)

Kedleaményez gyeeatek-ézkeztetés: A readszeres gyeemeóvédelmi kedvezmény megálspátáso esetén a
g~aermek)agasult a pyermeüétkeztesás normally kedeeaményétekinénpbevételéee,

‘ A személiseo gmdaskadds keretébe tartozó gyermekjáléti alspellótésaö:
0)0 gyermeöjálétisaoőgáttgyds.
hja gyermekek oaőzkózbed elléténa,
c) ogyermeőek étmenezi ymdazésa.

Aszemélyes gmdmkodáo keretébe gartazá pyermeitvédelmi szakelldtészkz
0)01 otthont nyájtó ellátás,
b) az ntágasáozé elldtás,
C) ateröleö gyermekvédelerészoksztégálzotás.

A gyermekeéáeknigondmkoáás keretébe tatozáhatáságlénrézkedősek:
a) a védelemhe vétet
b) ooolédkafagaéés,
c) az ideiglenen hotályá elhelyezés,

a)zeszétyeatetett is védeleenbe vetI, hátrányos helyzete’, lIlvIve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, ealamist fngyatékossázgal élő gyermekek száma és zváeya, egésanéeütyi, szati ólis, lakhatósi
helyzete

i 34

to

i4

A mólyszeginynigbea élők ás a tamálo helyzete, esélyegyeslőségevizsgálála tatán településünkön
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Védelembevett ésvesrélyeztetett kkttorú gyermekek száma

Anédelenyhe vett 18 óv alattiak száma 0, ami area ..tal, hagy yeszélőeatetett környezet tincs. A
veszélyeztetett kiskgeáak száma Is alacsony (269 főből 4 lőj. mely azt jelzi, hegy a legtöbb szö lő 6 nzoóális’
ésértelati háttér biztosítására törekszik településúnkön.

2015.évl felülnlzegálat magállapltáeai:
A nédelembe vett 18 óv alattiak száma 1 lő, aneszélőeztetelt kiskordak száma 3 főre csökkent.

2017,évi felülvizsgálat megállaaltásai:

2017-ben 4 kIskorú gyermek lttteédrlembekelyeene.

b)rendsceres gyetmekvddgiml kedaezendeybm rdszetitettgl, száma
A eetdszeres gyermekyédelmi kedrezandnyt a család egy főre eső jöyedelme arányában állapítják meg.
Ezen, a Menty. 2013. nzeplmstber 1-éig hatályos rendelkezése szerint ‚háüányos kelyzetéyeli mösúsülő
gyermekekre vonalkozó adetseolgdltalást nisreetylag megblzhatónak . míg ngyatotet körbe Imlozó do
legfeljebb nyolc általános Iskolai nőgeettségő nzülölskel rendelbezf gyermekek számát Ikalm eeottat
hátrányos helygeta ekl ynetatlazeak ‘ találták no mer irányuló lelmdrdsek, A rendszeres gyermekeédrlmi
kedvezményre jngnmltak ezy rdsge ngyanakknr tare jelenik meg at októberi ssatinztibáhog kötődő
adatszelgáltatásbanabbanaz enelken, ha arre at Időre esik a jegosultságek meeállapítúsa. Fontos, hogy a
rerdszeresgyernnekvédekmi ked veemén’ten nmn részesülők legtökbszöen em a megemelkedettjővodeletn
miatt esnek cl a jtgasellságlól, kanenrs at&t, mart at alapvető papirjaik is elvesznek, kiáeyozeak, nagy egy
válási szakaszban — vagy egyéb más okbdl — nem, Vagy nehezen tadnak jásedeleeni~azelást szerezni
háeastársnsktól, illetve ae elmaradt gyermeklarlás esetére nemi nditanak hatósági eljárást, ami pedig
lehetővé tenné a jönedelem igneelását Mindezen oktk éppen a legseegényebb, legeástotnildkk családokat
érintik.

ileatdszeres Ebbőltartőran Ktegémkő Ebbőttaetósas tendklsült
gyermrkvéd&ml beteg ryermphvddeaml hete’ gyeemd<védebni

óv hedeezménybeo fogyatékos hedvezményben fogyatékt~ kedveatnényben
rimesitetnek gyertneltek részetinetaek gyerenehdu részeegluttek

száma száma száma száma minta

2008 45 2 0 0 0

2009 86 3 0 0 0

2010 77 1 0 0

2011 72 1 0 0

2012 89 1 0 0 0

2013 55 1 0 0 0

2014 46 1 0 0 0

2015 35 0 0 0 0

2018 39 0 0 0

2017 na. na. na. l.a. na.

~ Forrás: Tell,KSH-TSTAR, önt,nrmányaati adatok

30 t~~fh~:1: ~: JilL
203v 2033 2010 251t 2312 2013 2014 2018 2358 2017

200t-hoz képest növekedés látkaté a rendszeres gyermeknédetmi kedaezenényh en részesltettek
számában. Ebből a tártésan beteglagyatékkal élő gyemrekek számol főre csökkent.

2015.ési felülvizsgálat mególlapltássi:
2012-nőt falyamatnsan csökken a gyermeknédelmi kedeezznsén9b en réntesitettek száma,

2017.évi felülviamdiat metáilapitásai:

2015-tál tanább csökkent a gyermekvédelmi kedneaerrényken részesílettek száma.

C) gyermek jogán járó kelyijutlatásekbas téseesálőkszáma,aránya

2013 12 43 26 90

2314 t 32 28 102 I 23

2035 31 24 21 39 0 14

2Otö 30 26 22 100 g O

2017 l.a. l.a. n.a. 110 0 0
Feerán: Önkormányzati adatok I

Az éyodában és at iskolák an aringyenes étkerésken réeztee,ák száma 2000-tél lg9~aszatgsan növekedett,
at SOre—as mértékő kedsezm &.yre (ngorallak nrá ma csökkent Ag ingyenes tankönyzellátásban részesülők
száma jelentáseea nemváltozott A nyári étkeztetésbe, réseenölők márna vok, mint 20t2-bev,,

2015.éni foiülvizngálat megáliapitátai:
2012-igaz étkezésre vonatkozó adalek az akkori iskeltitá rnulás miatt nrm főre lettek megadva.

2011.évi felülvigtmáiak metáliapltásat:

A gyermekek oédetmérül ás a gyámügyi lgaagatáteól szétö 1997. önt 5212(1. törvőny alapján azok a
gyermekek edszesölhetsek ingyenes óvodai dlkezésbeei, akőnekarnaládjákan ar egy főre jetó havi
jövedelem nem haladja meg a kötelerő legkisebb munkabér nettó őtszegénck 23354-át.
A törvdnymódssirás miatt 2015-tál megemelkedett az ingyenes évadai élkezletésken résresölők száma.

ej macyarállampclgársággal nem ro-rdnlkeoőgyermekek száma, aránya
Nincs adat.

4.2 Stegregált, lelepszető lokókönnezgt het élő gygrmekek helyzete, esélyegyenlősége

Nem releváns.

4,3 A kötrányos, Illetve kalmoteszan hászányos ketoletü, valamint fogyatékosnöggat élő gyermekek
szolgáltatásukkot vatö ltmzálőrése

0) védőtúl ellátás jell emaái (pl. a nédánő által ellátott telepölések teáma, egy sddőnőee ásott ellátott,
brtöl ellen státg szoki

4.3.1. mömá gáhlázat—VÖdőnOl álláshghgk száma

én védőnől átláshetyek száma Egyvédanarejető gyermekekszáma

zoog 1 89

2009 1 gö

2310 1 15

1012 1 88

2012 1 58

4.1.1. számótábtágat- Vé~gtgmkeveto ésveszétyegtetglt kIskorú gygeasgkek száma

nédeleenberett 18 óv Megsaántetett esetek száma ala óv resréiyezteteft biskerá gyermekek
atattbkszáma alattI védetembevettek körül száma

2008 0 0 9

2009 0 0 9

~ 0 0 10

.!~. 0 0 9

2012 0 0 4

2010 0 0 3

2014 1 0 3

2015 1 0 1

2016 1 0 1

.!2~Z. 0
Patrás: Telt, otH-TSTAt
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4,1,2. számú táblázat. tendszeeesgvermekvédelmtkedeeaménvben eészet’őetteb száma

6
ektro,atvkl

O Oara.araöl

y kerazaraká

2t35 2037 ZOlI 2011 1312 2034 20s4 2011 230k 2307

37

en

70

tendseares gyeeanekvédrlmlkedn ezményhen eészesltettek máma

25

E rrodsarveu gyrvmyk
kei aram, vs 1w,, ‘eszes

mrkkáltastösaoketerlarw,srekvs

O 20

d) kedvezm&iyet Inkolal dtkeztetésbrn edszesö lő kszáma, Iránya

4.1.3. számú táblázat — Kednettnényeu ósodat. tskalai jattatástkban rdszesütgk szám a

m eaátalékoe
‚~ leg9ems métréka tnn,mndeglendabets tatd,öngy- ómdáztalásl Nyádétketéebee bed sty ttrényza

án sesanthá edsatvenőkezáma etlauskan tdmosanásban átkeatetőshen

őmda kkola t-a. eéntesámk tő saesümkaadma résaesllőkntámajegasatok száma 1-
évIal5nm 13.énfatyam

200t 89 220 ann go O dv

2009 06 3m 414 04 I 41

2000 333 449 200 33 5 38

1013 123 4tt 243 öl 0 1 ~°

2011 120 519 127 85 0 46

13 43



Egy nédőnárejuoógyermdtek máaea

I~1 I

cözsónárkbnt I eddánői álláshely van, a gyermekvállalási kedv 2000 -2012 közötl mólysepálésben colt. Míg
2008-ban 46 gyermek, addig 2012-ben 16 julott a oddőnöre. A h ágasságkötéaek seámáhar vinoanyilva
12006-20131, mely 26 volt- kevés gyermek született.
2015évi felülvizsgálat megállapításai:

Közsé0ünkbee 2013-14-S-ben az egy védönáre jutó gyermekek száma kis mértékbtvl emelkedett

2017.évi felülvizsgálat megállapltásai:

2017-re jvleetőuen növ ekedels a nédánáre jutó gyermekek száma (76 (ölI, ami egyrészt a gyermekválaláni
kedv eöoekeáéséeek, másrészt a hetelepüll kisgyermekes evaládokatak kössöskelő.

4,3.2. számú táblázat — Gveennekenvosi ellátás IglIemzól

lláeisevoníllal Felnőtt házI
Betőltetlen Oyernekoevos által

ellátoti orvos általóv (etnOtt házloevt’i ellátott gyerekek
személyek - ellátottpeaoáa/okozáesa orgona mama gyerekek száma

2000 0 7455 0 n. a.

2009 0 9117 a n. a.

2010 0 9652 0 e. a.

2011 0 9591 0 e. a.

2012 0 10263 0 e. a.

2013 0 10466 0 0. 3,

2014 0 1t674 0 0. a,

2016 0 10121 0 n. a.

2016 0 9930 o n. a.

2017 0 na. O na.

releperéng vköv tincs gynlmekntvasi ellálás, a háziorvos lálja eta belet gyermekeket Is, számokról niem
kijlön adat.

2015.évi felülvlztgálat megállapltánai:
Telepölévivkihnaiscs tyernaekarvnsi ellátás, a háziarves látja cl a beteg gyermekeket is, számakról
toaábbrasiv m kjlöe adat.
2017.évl fel8lviz~álat megálltpitánti:

2016—ban csökkent a házIorvos állat ellátott személyek száma, de ebből a gyeemekekszáma továbbra seen
mm cl I.

Közsőgükben tists tsaládi tapköri

b) teemtektreasi ellátás elemzői (p1. házi gyermekaevoshoz. gyermek nzakesvasi elláláslvte nal&
hagaá(órés, betöltetlen háti gyermekeevosi praamsak számai
Nincs kjlön gyeemekorvosi pravis, gyermekszakarvasi ellálás legközelebb lászberdaebol vas,

C) 0—7 éves korúak spetiális egésasógjgyi.szatiális.nktatási( ellátási itdnvelre lpl- korai fejlesztésre,
eehabitöáoiöeal vonatkozó adatok

Legapédiai fegtatkatás van.

ed) gyerrnekjéldti alapellátás
A gyermekjdléti szolgálat ésaséáőná segili.

cJ eyerm S-edd cl em
Műköók a jetzó endszer, óvoda, iskela, eddőnő, gyemvekjóidti szoleáta tvesz rénzl brunt

2015.évi felüivtzegáiat megállapításaI:

Közsétünkbes az dsndal és az ltknlal gyormelseddelmi tetnlővökásöz Is tardalbattak preblévna esetét as
éemnteltek.

‚!) ksízithetyzetbnn iténybe vekelö szaltáltatásak
A csaiödsegltő szolgálat teglll.

a) egdezvétfejiesznési, spoet-,sgakndiáás én szöeiáós erogramakkaz való htzzálérés
A következő lehetóségekböl tehet választani: tori, néptávc, lársastáet, hiltat, kézilabda, karate,

úszétavtotyam, cserkészet, aslrae doe kötövbözá táberoeási én sporlotási lekotúsdg van.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
cseekészel:
egyházi tevékenység, amelynek fg alapja az egyház, kel ette egy alkalommal van a foglalkozás, amelynek
része pk haza szereset, hatyarnátyúrzés, népi játékok, ének, tánc, edgi menteenéeek ismerete elsajátitása,
közössógteemálás, koeftiklaskezelés, egymáshoz ealó ‘4srnny I mhóeo czerkésztnntvérí.

A SZEM Szomszédok tgvenánént Mazgatemi programot belát an Iskolában kánmegetágési elúadás roll,
melynek keretén bellI kerdkpárak gravlroetatáeáea is lehetőség tel11 kódot kaplak, melyarendőrség
vvilaántaynásáka kevéill. tol a iekeln’séget az egész lakosság Igétybevehenta

ás) gyererekélkeetelés Uttözte detyi, hétvégi, szünideil Ingyenes tanköny-ve
5014-es S ingyenes étkeztetét isránldőhol Is), hétvégi étkeotetds nets. eászemtlsát csendes ingyenes
lankönvvjáe.
2017.éei felülvizsgálat enegátiaolöáeai:

A Ktrmásy a 5265/2017. (V.29.) Kottn. hatátmata értelmében a 2017/201a,énitanévbenazingygyes
tankönysvelta’tástegyánerebenvezetl beaz 5-n. énfolyam tavalél, és lerjeszli ki a középiskola 9. éslolyama

toes intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tannaldja alanyi jogon Ingyenes
tanköeyvsetlátáseaj ngosattt,

I) hátrányos megkülönböztetés, ar egyenlő bánásmód követetméeyérek megsérléseaszektáhatánnk
eyljtásakgy járási, önkermátlezali adat, tivit érdekképvisetők észrevételei

Nem retevásn.

paailiv diszkvimieádd )hálrátykompeezálöjutnalánok, szolgáltatások) at etlátérendszerek kereteit belát
5051-ga éa ingyenes étkeatetés, int gveves tan könyv, heti kétszer tei én kevyévaáomány a Vöröskeresettőt.

Védőtői öttáshetyek száma
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4,3,3, számú táblázat- Bőlcsődék da bötcsőáébe bekatoti gyermekek száma

42

so,tátteta mpantáteneaan
meentek Mahödőösmev

bötesődébebeírt a dnnatmavlaeőble$ato.
ív bőkvgdíítnáitna

gyenmeltehoráma e,eóla.amt,ssan.tevao. bklmődel
eoppanttte.tttaeaiő lérőkelyek máma

ellen)

2008 0 0 0 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

2012 0 0 0 0

2003 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 3 0

201e O O O O

I 20171 0 O O

Forrás: öekermátyaatl adatok

gözségőekbov nincs bötcnőde.

4.3.4.oömö táblázat- cnntöáleapkön Isenengedölyezett f&őhgtyek száma

‚ családI tapkőalben engedélyezett családi tapkőzikeet a tégitésaneeten
~ férőhelyek száma féeahetyek nnáaea

2006 0 0

2009 0 to

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

2013 0 0

~E o
2015 0

2016 0 0

~2)L °
Forrás: önkermáeyeati adatok ‚
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2015.éni felülvizosdlat mególlapitósoit
A Gyermekétkeztetési Alapitvány jéooilából 11 család hetente két alkalommal lejkenyér adománykan
rét zesöl.
A Vöröskereszt december elején min den ékes adomásygyiijtést stens ezoTesco -kan, meiöen helyi
öskésitesek seghenek, cc dinaluk összegyiijtélt adonnáeyokat a gyeomekjéléti szolgálat osztja szét a
rászorelö családok között.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyeemek&/tanulúk. valamint fogpatókossággal élő gyerekek
közoktatád lehetőségei étesélyegyenlősége

ÓVODAI ELLÁrOT3SÁO db

Az óvoda telepkeiyeiaek száma 1

Hány telepe léttől járnak be a 2
e’éerm ebek
Óvodai féráhelyekszáma 50

Óvodai csoportok száma 2

Az óvoda syityatarlási ideje (,„klől e.tQ-17,00.
k-ig):

A nyári ócrdykezárás jdőtartarst: ii 4 hét

Személyi feltételek Fő Hiönyzó létszám

Óvodapodaeógosokszáma I O

Ebböi diplomás ópodapedaeógosrk 4

Gydgoyedagóguseklézszáma O O

Dajka/genéozóná 2 0

losegkő személyzet O

Forrás: Telt, <OH Tstar, örkoronásyoatiadateyőjtós

A szennétyi és a tárgyi feltételek meefeteiöek oz óvodai élet aavar talon működéséhez.
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Általános iskolai tanulók méret

Az iskolában a létszám érdembenn eon változott.

2017.óvi felDlnlz~álat mecáilapitátal:

A 2015/2015, naedyvói ceohe csökkenést sIlent at inkniábos tots tök száma iSO fől.

4.4.0. szúmú náhiázan- Áitatázosinkolák adatai

tanáe

4.4.1. számú táblázat- Óoodai neve láz adatai

4.4.3 számú táblázat— Óvadai nevelés adatai 3.

ésedai ónedal inladuz- ámdat
3-péneskaed 6’mdáksbntneán gynemekouporeok 0~r1~i~ nlalésihal0ek nőmpndagághgmnmekek,zámagyenmekeksuáma szám, szán. onuputsakuzám

lOtt 40 2 10 1 40 0

1000 44 2 10 3 44 0

2010 44 2 00 1 M

Soot 44 2 10 I 44

2t12 40 2 to t 40 0

1030 39 2 10 t It

2014 31 J 2 10 1 31 0

lOtS Ot ] 3 00 1 03 a

201v 32 2 50 J 3 02 0

2017 35 2 tO I 3 Oh O

L Forrás: önkormányzati aénlgyűyés
leöooégünkbsn mináb ke van leatva a 3.6 does korú gyerekek 100%-a.

4.4.1. számú táblázat. Ákaiános iulsolákaotanul&számu

200

tot

060

140

320

too

40

20

Általános Iskola 1,4 Áitatánou tskoa ~ ái öoou liknaunk etapközle
knInIp.mostanulék étáolyemostanuiák ~ szán. nantiák

tad száma szám. szám.

tő tő tő ft %

2010/2010 00 00 183 44 24,2

1010/2011 50 00 183 42 20,0

2311/201 t tO 04 180 0 20,0

2t13/20z4 35 07 272 30 17,4

Stté/2015 05 50 373 30 17,304

1415/2018 70 tO 060

1018/2017 73 30 365 40 28,2%

‚ Fzreás:öskeemányeaöodatok ‘]
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Általános Iskolák adatai

20050lOtt 201ii2312 2333:2000 0300/2304 03t4:20t5 2005/2105 llisJltt7

lskeiáskbanminden ésfalyamtn 1 osziály tan, külön gyógppedagdgizi ok~tásnit”.

4,4,12. számú táblázat’ ÁR. énfoiyamce eredményesen bcicjeoe<tek ane6pot oktatásbai

6. éttolyamot eredmőnyesen
betejezettek sz~ma /aránya a

tanév nappolinen doent dctatásbaa

86 50

lOtS/lOll 20 100

2310/0011 20 100

2013/2003 23 ItO

1013/10t4 24 100

10t4/1315 10 100 ]
2015/2015 30 100 ]
1018/2517 16 100

[ FOrrás’. ön,konmátyoüti adatok

2000/OOlIZOlt/101223t21203120t0i23t42014i20tk1030120i50015Í2010 )

Bár tetepú lésünkön foO’amatosat csökken a gyermekek számo, 00 iskolákzsalézszám éedm,koy son
sáltonik, misel a könnyezá netepolésekeál több gyermeket j deinate ak beaszöléiz,

2015.évi felültiongálot mogállopitánolt

~— ..~-~ —
. nsz000sOtokt
~.— —.- —.——‚ —.—..—. —.—.~ —~ mia,aaotskl

ditalánus

átialánookktülostdyomkandn’t dtialárauisknblonztdiaoknuámu.

kelysk szám.

1-áeofulyermn 5-ldulttpueeet ussnenen 1-4defol’amon S-Oéofoiyeman összesen db

lOtO/101t 4 0 8 0 0 0 3

1313/0010 4 4 I O O O

~ : : : : : : :
Iota/lOIS 4 4 8 0 0 0 3

2015/ItIS 4 0 8 J O J O O

2015/1017 4 4 8 j O j 0 0 ‚

L Foenás: ötktemdriynati adatok
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5. ékfolyamoe eredményesen be5~ezgttek a nappali oktatásban 4.5 leöveekezteeéo&: problémák beazovosilása, fejlesztési tehetőségebm eghatárratdsa.

00

Iskelánkban a & éelolyamut bofejezettels száma lOON.

a) a hdtrányos, itletve halmozottan hátrányos helyzetG, valomint sajátos nevelési igényű és beillnnzhndési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeh/tanuldk óvodai, iskolai ellátása
Nincs adat.

201S.évi fol ülvizngálat megállnpitésal:
A 2014/2015-ön tanév adatai ónndánhban 315 sajátos nevelési igényű négernek stlt, 2 lő gyégypeeáagógan
jött hi hoerájak Sznlnokrál, ill. Tápiágyárgyéről sell egy alkalommoL
lolsotankban Sf6 sajátos nevelési igényá gyermek volt, akikkelaiászberényből kijáró fe$esztó pedagógaaok
heti 3 órában foglalsoztok, a 916 be!Onszkeddsi, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyettsekkel pedig
hegilórábon.

2011.évi fetülvlztgátat megállooltdnat:

A 2017/2015-as tanév adataI: iskolánishan 3015 sajat no ngoelésl Igény5 gyrny~ek san és 1306 bei[lesgttedésl,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyetmek.

b, közserselésher Isapcsolédó kiggészitő sztlgélnanások lpl. iskolöra/ávodára ásanó gydgypedagégesok,
inkntapntichnlógusek száma slb.l
Igény szerüt a gyágypedagógas Jászberényből és rápiógyörgyéyól jár.

e) hátrányos nregkaténböztetés és iogelenes cIkk lönités ag oktatás, képzés területén, as intézmények
között és aa egyns intézményeken holüli szegregáciés
Nem

éj as isnézméoyek Isötént a tanulók inkolol eredményességéhen, an oktatás hstékosyságábas mutatkozó
eltérések
Nem releváns

C) politic d Isakrimlnádé lhátrényknmpenr Sió junnanásek, szelgáltatátokl
releváns.

40

A nyári óvodai, iskolai bezárás ideje alatt nem Együttműködés a gyemsekjéléni naelgélatnat,
megoláatt a gyermekek altemattr felluyelete. önkéntesek tohsrzáua a lelügyelethes,

5.A sók helyzete. enélyegyetltónégo

5.1 A nők gazdaságI nzeeepe és esétyegyeolótége

A Mznko rd énykéenysrétgVszáéó2Ol2. leli. tömény 12. é~orrnáeákezik o’rél, hogy o manhovlszoonyde lpy
különösen a monks dr7azésésroé kopm&olbon az egyenlő bénósméd követelményét meg kel! rortos!. .4
monko egyenlő értékének megdiiopitéaándl különösen or e&égzett monk a rernnéozerég minőnégég
mennyiségét a mzukaköröéményeket a szükséges szakképzernsé get [szikoá raaysze5lemlez~feszitéot
ropooztalanor, fe!e!óosé gels a msokaerő-péod viszoenyskot bell )igyelembe rent!,

Az Ebktv. megfogalmazza a kdzaerlen ős a kd etc ttdéoakréminéréófagolmét ameijr rögzít!, Stoop sz odott
személy olyan tnrlo)dmséga miont kerül kéeányba más, öoozehosmUrhorá hesyzerhen !ézőszemétyekltez
képen amirnem rod befréarágrénl. Vééegr rolo.jemsdahénrnerezimegs r&rény ouetyter, esuéédi állapotot
ge anyoadssr éo rgrlnenségerés.

Telepölésüokön a 2012-en adata is szerint 33 munkanélküli nü volt, közülük kllönknen hátrányos
helyzetben ranoak

. a4lévfelettinók
•agályakezáőkjöyóbeli gyermekcállalásuk miatt
•agyesett leviS, Illetve a kisryermukesayyu kák.

tzen csoportok leolkeös fsgyelmrt és támoganást igényeinek. Irlenleg a hözmuskapongam keretén belül
alája meg egy részük foglalkoztatását a község.

0) foglalkoztatás ős munkanélküliség a nők körében

so

Fuglalkoztatás Is munkanélküliség a oák körében

103

‚103

solo —— — — — ‘— _y

0’

km —~‚ — — _~ _to.

033 ——

II 01011 .010 n31 ‘00 235 vsl~ 200k 2117

Telepal~ankan a mankasallalási koráak számuan~nél magzsabh, ugyanakkor a loglatkoztatott sült
száma key ebb 553 05- 425 föl. Valénziea ebben seereyen janstk azanéoy, hegy inkább lérfiakra van
szükség a helyt muskamöpiagon lost, zzáiátoegyáe, épltkezési völlalseeélu sth...l.

yr

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során telepö lésénkön

heazgyosínotn problémák rejlesztési lehetőségek

Településünk demográfiai mslanöi alapján csökken Oymmekvállalás Is boselepü lés ösnlénzése, a
a gyermekekseáma. település népsnmünitéte.

5.1.1. aámö táktázat- Fogla5tmoatás és mnnktnélkötüég a nOb körében

Monkavátalási koeüakszáma Foglalkoztatottak Matokanélkütek

fétfiak nők léhák nők fórliab nők

36Ó~ 507 013 Sná 555 24 30

!22! ~ 591 465 tea 31 25
2010 552 eQs 548 559 14 31
2011 590 591 552 552 39 39

2012 539 553 411 425 32 33
2013 576 504 553 Sen 13 11
1014 581 StO 553 553 20 17
2015 509 546 534 514 J 15 12
2016 na. na. na. na. 21 25
2017 0,a. na, na. na. ik 21

[ rorrás: Tele, helyi ydangyájtés

Foglalkostato(tzk 65)

7g0 .~203

003 elI

ill Sm -

400 403 -

301 133

203 -103

zoo too

oil

Sovsszitiokl

Sosooyiokz

tovo:zieL3

lovazalak?

Sare.’zlol’

. losyrtloky

. Syvozsttk7

.‘.— Sy15slykk

ioti

12á45 é zt 000

‚ 3 1 a 4 1 é 1 0 y to

M unkzeállaláslbonédu száma Iről703 103 ‚

:501 1 __

zoo ~
- 103 000 4—

:103 /03 -[-

‘533 [003-

0Lj -

E
50,0171ek5

lyry:si elI

0ts_lyvzzalykl :

mON io,o:atyk

N Syto:,yluskt

. íy,yyslyk7

....‘Syvoyatybo

1 1 0 1 0 3 5 y so

5 1 1 4 5 5 I I I 03
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2015.óvi felülvizsgálat megállapításai:
A nők és a férfiak között nines különbség a munkanáltatási korÜak, a Iaglalkaztztottsk ésamsnkaasélkülitln
tekhitetékm, 2013-ban csökkeit. le 2014-hen daplőjéra lőtt I munkanélküliak száma mindkettő nem
esetében.

2011.évi feliilviznedlat ‘negállapítánaí:

2015-női csöl.kentamun kasélküiiek néma fdefiak ős nők között revőránt.

b) elk eéstvétnta foglalkoztatást segítő ős képzési programokban
Számílógétses alapisrnerelek tanfolyam za~att a Tadásad a saId! keretén kelii, metöten főként nők vettek

2015.áni felülviztgálat megállapításai:
A házi helegápeld képeésen csak nők (10 fől vetnek részt, 2013. december 1, és 2014. mártias 01. között
zaj!nlt. mely segítette őket a későbbi ethetyezked?tkm.

qalacsony ioknlaivégzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nincs odor.

d) kötránynt megkülönböztetés a faglatkeetatás tetületén lel. hénkülőnkségl
Nincs adat.

Bölcsőde
A beéts Ode a caaldokan neeetkedó3 éeeet akit? gyermekek napközkeni ellátását szakszerű gmdozását ős
nevetését bizzasitá intézmény. Haagyermek 03. éeét bet&tötte. de tető cams szeöemlfe.lettséal azén tje
cdapjót még item érett az dnsadaiteeeléa’e, a 4. éeécek becültését kő ető aagtcztos 31-ig ceeetkető ős
gsndazhzná a böksődében.

CsaládI laapkösl
A gyermekek nspköebeai eláránénak mitősll a bülcsődei ér óvodai ellátásban nem részesül4 továbbá oz
iskolai ektardaban r)azesblő gyermeknek a labda nyötvotsnösi idején kieüli eatsmigc oz iskolai etapközit
tools tmalászobal egátáat Igénybe nem eeeő gyermek családi napküzabes t&sén4 oem bözoktafánl célú
ellátása.
A családi nopközl a családban neeelkedő gyermekek számára nyújt életkgrsknok megfelelő aappcéí
felügyeletet omdozást. nevelést, étkeztetést ésfoalntkoztatánt

Csapó dlgyermekfelagpelef
A gyermekek napközben? ellátánaként családi gyermeifellgyelet blztmitkató az eőánáat nyújtó saját
otthonában.
A családi gyermekfelügyelec a családban eaeelkedő gyermekek számára nyújt elelkaraknnk meafelelá
nappali jellgyelelet gandcazás rneeelést ős ótA eztetést.
A családi gyrrmekfelőgyelet keretében kút éeestő négy éves korig gmsdazhatá gyermek.

Házlotlelaaaekfclog ye let
A kézi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközben? ellátásán aszölő eagy más t&aényea képoisető
otthonában pmdozó béztmithatJa. ho a gyermek dálmdá eagy idősnakm ellátása nappdlint~zményben
nem kizlmithatá (pd. betegség miatt) ős a szülő a gyermek napkőzbeol ellátását nem vagy csak részken
tudja megoldani.
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Alternatív napk&zbeznl ellátás
hiten ante napközbee? ellátás ajátszáténipragran’t jútszáltdz. ktabfogladkazán keretében nyCjtsz’t
- a szőlő ős a gyermek kapcsolatát erőaitő a gyeeznek seadalleétláját témaejatá5 vslanánregyéb

szabadidős éspreeeocláaszcégáltatáa,
. a csellengő eagy egyéb abból eeszélisezteteta inkolásknsd gyermekek számára biztaskott nappali

felsgyelet aparts Illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéee, baa műkődtető rendelkezik a ehhez
szükné get — külön jagszmbdlybaa meghatározott — naemélyi ős tár gyifeltételekkel,

óvoda
Az ásadz a gyermek háranséees knsátáá a tanköaelezettség kezdgtélgneeelőlntézenány. Az évada fekeltetd
an a gyermeket ia, akI a karmasb’k éleféssét a feleételétsl számltoet fél éven belül betölti, feltéve hogy
minden, a telep ilésen,f&ármi kerületben, eagyko afelrátell körzet téób településen tadállaat4 02 érintett
teőeyúle’seken lakédsellye~ ennek hiányában tartózkodási kellyel rendelkező hármnaáves ős annál idősebb
gyermek dssasáalfetisételi kérelme teljeslthet& (llkntv. 8.0)’

Altaönas Iskola
Az nkntv- értelmében 2013. vzeptember 1-étál or általános Iskolában 16 óráig kel? megszervezni a tanárai
án tznárán kíeőli fnolatöorásakot. A tömény 4. l-átok 4. pantjábm régzttl továbbá az egésznapos iskola
faacémót. mely olyan igkolsszereezésifrrma, akol a tanárai és másfaglslkatásskao a délelőtti ős délutáni
édősznkraeayenletesen szétmzteoszers’ezik meg,

5.a tcsfüdteevezén, anpa’ ás gyeemeásgandaaás tecötele

5,3. mImI táblázat - Cssládtm’oezln- atva-Iseneemekeandncés terőlele

évi véááoők száma 0,3 évi tlozottl átlagos gygetneknám
gyerrnekeksaáma söáfnléeként

20l~ 1 45 85

~ 1 43 85
2510 1 43 35

2t11 1 05 68
2012 1 18 58
2013 1 20 63
2014 1 22 65

!2~2 ~ 36 55!2~! ~ 44 65

[ rattAn-. felt, helyi adatgyőjtés ‘I

asssketvtntan,ernebusaal,ns isnlsrsslssrlr,’Waenssds}eostek
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Egy ‘eédőnörelntá gyermekeit nüanaffől

5.2 Amnnbaeró’piad ás családi lelodannk ösneegyeznetönés negilő szolgáltatások let b&lcsödel,
családi napköai, óvodai fleőhelyek, féröhelghtánp: k’dainnéxan énnebben tagalmas matkaldö_ tsatádbötln
nnnkakekyi negatdások stb.l

2017 48 If

1~

tao

!°:

:: uE:IJJ:LiitL
[ lms 2031 2313 2011 2012 2013 2014 200k sOlt 2011

1i~t;tt

6. At Időtok hglysote, soélyeggealőtége [
6.1 Az ldőakatönétoesnég főbbiellemzöl leL nzlona, atásga,jövedelmi hekjaetei demográfiai feendetlnlb,J
A nisagdijbas, nyugd’nzerű enánásbos részesülős amtotkazásábm as alábbi jt’gszsbőy? rendelkezések
rét yadák:

A társnddannbiztmitésinysgelldtásrád szááá 299?, éli? tSXlCl- törvény értelmébes a kötelező
ldraadaloenbiztanitáninyngö3endszer

0. saját jagú; és
e. hazzátgytaz&

ayugeíátásaksn bizgm!t,

A saját jogI nysaeildlásoúr körébe tartozik:
‘ azáregséplnysgö’f

O yekab?litádásjárndék.

A társadalambiztasitás?nysg~endsztr keret)benjáráh~zát~ozó~ny~gelátás:
1. 02 özvegy?npogdf
2- an árvaellátás;
3 aszIlő oyagd~’
4, a baleseti kazeátgytanő nyagelldlának; calamine
S. özegyijáradék.

ldődtarniakjáradéka
A őze. értelmében sz időskocúak járadéks am Idős személyek részére bizlank ellátást. akik szolgálati Idő
hiázyóhsn a nyagö’jkt,-kmáyak bezőázéne atán saját jogú nysgeüdtásra nem )agnsalaak, Illetve alstsony
összeaű ellátónnnl rendetheznek- A Szt. 25. l-o szetln t az ellátást a település? özksscmásyzzt jegyzője
állapötjomeg,

Júatkolds~áról-mint sly sok talepilésm . elötegedöb en nsnatátsadalom. Az iááskosi deenngrúfisi
lellemtők:

a nüeekeáikazidesekarásya
a átlagélelkeesk eö

. nők élettartama hosszabb
eiaeksaik at özvegyek ssáno.

1.n.1. vömö tlbtlzat Nnaedlihsn. tmsediioael ellátásban rénenötök száma nemek szerint

ltltségsslsban 1 eéájtő nan, aki tllőtja 5 mtnmekaken ás az éánsanyák is biaalammal fatdslhatnak hontá
problémáikkaL releaketőő kapcsolat a csalődgasdaaávslis.

ZOiS.ávi lolllvizogálst mogóllsp[tdaai:
Agsyermekek számában kis nüeekeáés fgyalketá meg 2012.köz képesi.

2017.énii felülvizsgálat mefállapításai:

2015 lao lalyamatas növekedés figyelhető met a gyermekek számá kan.
5.4 A nőket érő erstaak, családot betlti erőszak

N lags sávt.

5.5 trbishelpaetben igénybe vehető naigáttatásnk lel. sngantflnon, családok átmeneti onkoaal

A legkkeelekbi anyaatthan Szalnokm van, egyéb tzalgöltaláttál sincs adat.

5.6AnIk sz erepeahelul hözélenken
Anőksktigsarésztaasmekakeiyi kütőletbm, képaiseltetik magskat a helyi képnisető-testüieiben,

tevékmyek a dal siernezeiekkns.

5,7 A alket helyi szInten fokgoottav érintő táecsdaiml ptakllmák Is őelsaümaiásnheo kány,stö
ken deméneegének
An 5. 1. a, pmt alatt mviitettek melieti probléma lehet sz elhallgatott csalödgn belüli orötask, mely lehet
finikal és/vagy lelki. A csaláésegltösei terv netzik tel0 kaprvolstgt, Igya lelzőren árser turn mőkődik,

5.8 tővetkeztetésok: peokiémáln beazmosltlsa, fejlesztési ltfnetőslgek meghotármása.

A nők helyzete, esélyegsőealőtége eitsnálsta sgyás lelepülénünkln

heotsnositott ptnblámák feilesttősl lehell~ek

Nehéz nvisszonétéssmankő baa gyermeket Knptssiatfeiaétei ‚ áildnkeeenő klub létegkgzáss,
vállaló anyák esetében. felenvsi a knpcseiatst a Msnknilgyi ehtpgtttsl.

A gyes also atthm imő tő mentáln állapota Szabodiáós pnogramak szersezö e, haba.mamo klsk,
romalhat, msnányéroet, stőlés adni dgpsmszil menláinigilnés csopmtfogiakneás.

alaknlkai ki.
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3~ 254 Ogs 617
20011 253 051 604

2010 244 347 551

2111 238 345 643
2012 031 200 564

2513 022 220 642
2014 212 314 525
2015 205 ots sic
2015 s’s. no. aftrÉgi
2017 na. t.a IÉRTÉf I
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Nyzigdijasols száma (lő)
! ~py

64 évnél Idősebbek

~n:i:riri~i

1053 2003 2010 2051 2011 2315 1014 1013 2016 1312

A ayzgdijhan, nysgdijszerd ellálisban részesiilő nők száma Jóval nagyobb, mint a lérfiaké, cl Is
a!~’~mas~tja a már emlitett tényt, hagy több at időn nő mint a férfi, mindkettő nem száma [otyanianonan
csökkenanátsadalrtas belül, ami a••~~zhan~ban van a lakónépenség csökkenésével.

2015.ővl felülvIzsgálat megdllapltánal:
A 2313-b as tett meeáltapttásck ma isoktaálinak.

2517.évl felülvly~álnt megállasltásai:

A nyagdijban, nyagdjsznzü 0111134293 részesölő férfiak száma 2014-nál csökkeett, a nők száma pedig
nöyekedetl. A nwgéljatok száma csöbkml, mely a labónépesség csökkenésével magyarázlyaná,

iv 64 éafelecnl lakoss% szóisa nappalI ellőlásban részesülóldőshetáak száma
[6 [6 5

1508 336 O 0%

2009 346 0 0%

22~2_
22~_ 348 0 0%
2012 320 0 0%

2013 335 0 0%

2014 359 0 0%

~ 340 0 0%
2016 na. O efmtKl

2017 na. O 6ő3TtK1

Fnrrás’.l(SH,TelR-TSTAR

2003,knz képest a 64 év [dclii takosság száma esökkmst.

2015.évi felülvizsgálat megállapitánai:
1012 dsa növekedett a 646v feletti lahnnnág száma,

2017,6cl felülnlztgálat megállapításai:

1035-hm 343 [őre csökkent a 64 évnél idősebb lakosok száma.

iv ldőnkozóakláraddköban részmfl8k mázsa

~

2009

a
a
a
a
a
a
ai

II

0.0

05

34

3.2

O

iciőskorúakjáradékában részesülők
szám a

2030 1003 2313 III I 1311 lola 1314 1013 101k 2317

2011.2312-ben nets tolt a lelepöldsoi iélskováaküáraddkáhanrdsas ial&

2017.6cl fel’álviznsálat megállapításaI:

2010-2017 khaöla nets sallalelőpöldsen időskarúak járadékábanrdszesölő.
6.2 Idenela mankaerő-piad helyzete

a) időnek, nyagdijasak faglatknatalattsága
Nincs adat

hI tstdkmy időnkne pl életlsonszig tartó tonally, idősek, nyagdiJosok fogtalkoztatásánok leketőségői a
közi stézasőnyekben, foglakaztarösahar támogató egyéb programok a nelepütésenl

Nincs adat

2015.6cl felülvizsgálat megállapitátai:
Ag Ezöstkar Nyagáljan Egyesület öoö Itóas és a Falassé dő is Srépltl Egyenöleltel közösen is szervez kstlarális
programokat, niánatokan a község laknsaisak részére,

A 03(M lsanmszédok Egymásért Mazgalaml prngramazs belül 2015 I aaaszás ar Iskola mellett a nysagdiian
ktah ban is stir bűnmegelerési előadás, melynek keretén belül kreékpárok graairozsan ásőra is lehetőség
tylls kódot kaptak, mely a resdő ség nyilzántarlásába keröltl. Oznalehet őségrt az egész lakosság Igénybe
eekette. Sok nyaadlinsi n csatlaksaelt a SZEM leledtm dsaezkez,

C) hátrásyos megkülönböztelés a faglalkozlazás területén
Nincs adat

6,1 A köaszoleöltatösellhma közösségi köalekedöshea, Informádöb ot isa közösségi élet gyahantásátsm
eatS hezzáférés

a) az idósek egészségögyi da szedI us szotgáltatásokhoz sialá hozzáíárése

cözségünkbes kéthetes a lehetőség vas eérvételre noes kell elatazsi Jöszberénebel, őzmkleül van
eérnyamáanrérés, eércakotszloois&és, koleszteeismérés. Időszakot naenaizsgátat, tödőszőrés,

h) ksltarális, közmgsnlődéai szotgáltatúsoküsoa való hozzáférés
Nygcéljasklnh, könyvsár, láésöa, kóras, idösek vitágnapja alkalmából sakshári előadás helyben,

2017.évi felülviangálat me8állapitáeai:

2017 szeytemberébts acsillagssirág Kdms (melynek löbb nyzagdijas taöa vani Erdélyhm járt, a
nyagdíjaskiub tagJai pedb Ingázsra atazhattak, 1016—1017.hoy a alamo srlösk a mázeomkal programas
belölafalai át’sei múzeami előadásakas veltellek részt,
cl idősek isformalikai Jártassőga
Az e-pontot miodmkl számára, igy az idősekaek is lehető sége san informatikai hnzző[érésee és
felsiMtositá Ira,

hA Az Idősehet, & itesttorraljáeó najátm Igények klelégltésöt célzöprogramok a telepgldsezt

Már emlilettök, hegy köaségöskben ját mököéő nyagdijasklab van, mely közös kirásdalátokan Is szervez
let Baeáesral, s a helyi közösségi életben Is Jelentős szerepe vat, szoros kapcsolatot ápol a eoldlgháaárőt
Etözármazattak Baráti Társaságával.

lentil tell sogtcő tátsngatást nyújt több házi segitséznydjtásaat foglalkozó szervezet ezaciátis támogalőst
tyéltó szossélyes szglgáttatdsba tartozik, ksgy az ösksrmányzat az időseknek ás egyedötállöknak kit’tneti a
szemétéíj 5031-át, to dv felett kavéesontyi csomagot ad.

6,5 Könetheztetinels: prehlémőik beazmostnösa, fejlesztést teheeősögekmeglsatörmösa.

Az időssk helyzete, esélyegymtösége vizsgálata során tetepölöslinkön

heazonosltott pretltdroák feáleszlésl lehetőségek

Az Időnek számára oehézsőeez okaz a hág höröli lggnyfelmdeés, közss,askássla, önkéntesek
teeoáőkellátása, kiszerszezéseazidösek)tea.

Idősek szám áraazisn msetezésoekéztécet tgóyyfetmérés,érágklődésfsiélénkítése, öskéatesek
iciest. kiszervezése. bépads megszervezése.

~ 7. A fogyatékkol élők helyzntee endtyegpenlőnége :
Fegysréhss személy: nki érzékozerei ‘tiay kálóeöses lárás, ázolldsnzerm, mo.’yjdnszere4 érgelmi képeszégr(z
jelez rés mértékbes come egyáltalán zest birrekalja, éfletőep a ksmmzm’kódéjábsa ozdmszreeőrn
kezelázozoztl án ezszámára garvés hátrányt jelent a rársadnlmi életben ealó aktée részvétel aardvt.

A Fegyotékossépgaá élő személyek ‚jágnirél neélá egyeznzény ét az alnkaz bapcocéddd Foözsltaty
Jrpyzőnátzye kikiréetésée& széló 2007. éei XClt törvény 1 cikk ozevézz fz~pazékm személy mindez céyaso
személy, aki hosszat tarrdjtzikai, érzelmi, mentális envy érzékszervi kdrozodázsal ét amely azámoe egyéb
aknddllynl eeyött özrldrazharja az eáozr személy teljes. hosékmy éo másckksl egyenlő rérsadalmi
szerep’zéPalésdt

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
áászbsrény váras Öskarmásyzatának szociális alapszelgáltatásai közöl a következők a kistézségkm élők, Igy
a iöszboldogházai labosok számára is igénybe vehelák:
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5.3.2. szömö táblázat. ldeshsrslak löradétsában rémesötek száma
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. Fogyaléleosszemélyek nappali ellátása

. Közösségi ellátás pszlchiánni at betegek részére

. Támozaló Szolgáltatás.
E hárem szolgáltatás igénybneélelísek Iehelósigéeől a település honlapján és a hehei ájság 2035.
szeptemberi számában kisebb ieloizsádó olssaéiatá.

7.1 A településen fogyatékossággal élőngmélpek főbbjellemzől, sajátos problémáI

7.1.2. ~ámú táblázat’ Nannali ellátásban részmülő Oaesalikos személyek száma

Nappali ellátásban r~esülőfogya0ékosszemélyek száma

re
őohmmáisyzatlfenstattásá egyháziőennnaetászS dvii fonstartású

lnt&aaéaybea int&oaéns~en katézznéayben

~ 0 0 0

2009 0 5 0

~ 0 0 0

~ 0 0 0

~ ° °

~ ° °

f~:!: ° °
20$ O j 0 0

!~! 0 1 0 0

Forrás: TeltKSH.TeTAR

Naryal ellátásbsn része sélő [ogynléklsal élő szeenély civ”,

a) foeyatékkal élők foglalkoztzlásárak lehetőségei, foglalkozlalollnága
hő tfO g In list Ina tási
Helyben 2003.2012 közölt veTt lehelánégök dolgozni egy cégnél.

b) hátrásyos megkülönböztetés a loglalkazaatős területén
Nem releváns

önálló ilelvitelttámogzló helyi istizménpels, saolgáltalások, progzamsk
Nincs adat,

7,2 Pogyatékáeal élő személyek p önzbeli ás termémelbenl ellátása, kedvezményel
Ellátási formák:

. Fogyazékosságá támagozáa:A Fát 22. E’o alapján biztsnizolzfogyalékosnágárámogasáa a súlyosan
fo8yarékoa személy részére sz eséslgegyevlőoá get eI&egiző, hasi rendszerességgel járá pénzbeli
jnttatás. A támogatás Célja, hogs,. asi!rosonfogyssékosszemély,éavedelmét&Jeggedezzrzl. anyag?
segitségge) járuljon hozzá a súlyosan fagyooékos áőapotbúé eredő táz’sadnlmi lnásrányok
mérsék?éséhez.

Rokkantsági járadék:A rokkantsági járadékrá? azáéá 83/2987. (Xli. 27.) MT eendeler érzelmé ben aki
25. életére betöltése előzI teljesen muskoáéptelezné vált illetve 80 %‘os eogss azt meghaladó

mértákő egéazségián’ossdást szenvedett ésoysgenáráat baleseti etyaaelátást részére elem
állap’tottak meg,rokkantságijáraáékrojogonslt.

a Icézlekedésl kedyezmény: A súlyos mozgási«látszott személyek kázleiedési kedsrezményeir& sződd

202/2012. (VI. 29.) form, rendelet sz ő’o értelmében szerzéss’ ér ásolaittági támogatásra
(kőzlekedégykedeezmény) g gálra mozgáskadázozoltszemé?y jogosult

Parkréáoiigaze’eánr:Pazkdásilgaeréványraaz aszemélyjzgosolt,
2. ejti kázlekedálnépessé gében sálymm akadályozott
3. aki látási fogymékosnak; érnelrsé fo~ymékosgak; ostigtágokj mozgásszeevi fooyatékogngk

mknősiö
4. akin a vakok stem ö51 jázaákkásak hevmetéséról szólá reráelen alapjás 2051. lálias J’jét

megel&z6en vzksivk mlnősllellek, Vagy akI Vaktak vágy eyoiginláléetak, mozgásszerei
tzgyatékosiak, értelmi fogyntékoseak nagy astislának minősül

6. roarmékm személyek számára biztosított alap~ ésszokagiton ellárásiformák:
Seodáős ala pszol gáltalésokz étkezte rés,házl segltségzyájtás, csalddseajtés, jelző’endszeren kézi
aegs’négnyújrán, námaaazászolgáltazés
Szokagrnott ellátási formák: ápréésg gondazánt tyájtá IntézményeIt jogyazékoa személyek
otthona, rehobiktáeIdgiastézményeí~famsmékog szeméáyek gmdozálzózsg lokáotázoo

7.1.1 száoiá táblázat. M egvállazott mankaképességg személyek szodills ellánásaiban részesülők málna

megváltnzontnankaképesaégű nssélyeh egésztágkánosoágkt személyek szodális
Ce

ellátásalsas rénestlőh müma ellánüsaloaa róazmülak Száma

2008 IS 2

2009 42 2

2010 42 2

2001 n.a. 2

~;i~ 92 1

i~i lv 2

;i;ii ül 2

2015 73 1

2016 v.a. no.

2017

[ Fazrás: Tell,
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2000 1005 20102015 20122011 2015 2010 lIle 2017
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A megvállazott mankakípességű személyek ellálásai ban rénaesü ők száma rsükkmt. őz
egistséglsártsőáoll személyeli szociális ellát őszibav tészesélők száma 2fő.

20154v1 felülvizsgálat megéllopitásal:
2012 élt Eelyamalosas mökkml a megváltnzosl mankakéymségő személyek rlláta’saibasnészosálőksoama.
Az egészségkárosndnll személyek szadális ellálásaibas részesülők száma eggyel gIlt.

Méé esall as eU szlss elsejétől a megváltazatl mankokipessigü személyek ellálásaizöl ás egyes törvények
médaskásárál szóló 2011.önl cXcl.nülvdny lMmnn.l.

2017.éei felülvizsgálat megállapitásal:

2015km mökkenl a megváltozott mankaképességü személyek ellálősaiban részesülők száma. Az
egészségkárosadatt személyekszatiális ellálásaibas részesülők száma egy re csükkezss.

7.3 A küzssolgáltanásekkcg, közösségi közlekeáishra, infanmüáőh or isa közösségi élet gyaknnlásáhrz
való hozaárlrél Inhelőségel, aküáúlymennesltés

A közsznlgállazásalvnál nines alsaéálymeslesilés, a kallavális is syeelyregramsüáoz coli hozzáférés
lehelűsigo nagyon gyér, ae infarmád ás is kammanikőtiós akaáá lymenlesizentség som megnldozt A
szolgáltalé ápülezek akaáálpseslesileltsige egy helyen megeldolt ITakarékszivezkezell.

rI munkahelyek akaéálimesneslteltsige

A maskahelyek akaáálymentesitentsége küzségéekben gyerekdeéhoy iár, toale egy héyen megoléalt.

ál közösségi közlekedés, jőráák, pazkok akoéálvnggevtesitetlségn

Nem megoldall.

E) fggyalékos személyek számá ra rendelkeoioe álló helyi szulgállazások lpl. syedőlls közlekedésI
megoldások, fogyatékosok nagpali lnlézmétye, slb,l

Niorsi lőne.

]) yozizhz áiszkzimivádé lhálránvkeenpenzáléjstlalásőle, szolgáltalálokj

Ni ecs adat,

7.4 Könetkeznetések: problémák beazmoskána, fellesznésl lehetőségek mnghatáeoeüna

be015005ltnlz prshlémák fejleszlési Inhelésigek

Nem leljen az akaáálynnenlesínés községátkkon. lntéaménynk ésszeirása, lakosság megkérdezé ne
szüksíglel felmérése.

A telepálésánkoz000gyatélskalá őszesoélyok Aáalgyájtis, tájékozéáásszámakeál,
kilétéről ésszámolgól oem ál yenáelkezésye elég ilezhelyrelákeél.

a) lelepálési önkormányzati tolzjáonsban lévő közéeülrtek alnaáálymmlgsitnltsége
Teleeőlésőnlkös vagyon kenés sz örsknrmásytoti talajémbav levő közéyöletok akaáálymoylmkeltsége,
óvoda részk en akaéá lymesaes, áe az orvosi zesée lő, mőyeln’áésl ház, könsyvnáy, sáfiáz, iskola, I eznazsarnuk
nem, Több pályázza be lett adva akaéál’msoszeskésee, do mksdig elslasitatlák,
2015.évi felülvizsgálat nnegállapitásai:
Az ogn,osi rendelő, a templom és a ptle&messezl hIvatal akéálymenlmkelisige megvalésall, büvebb
inronmá dék enrll a Zavantalas kázlekedés dma IT’ ben alá isanéak,

2017.évi felüilvlmgdlat megállnpltánal:

An sznacsazo ok nkadálymeetesisezlségezészbmm ezssalésnli,

b) kbzszelgáltazásekátnz, knlzarális és sportpvzgnarssekhsz való hozzáférés ldsetősézvl, fizikai, ivfvrmádés
is kommzsikáéés akaáálymenlesüeülség, lakéigülelek, szolgáltató épü leteka kaáálymmnosltenssége

2017 O

lel. védett foglalkoztatás,

Szociális ellátisb ann részesülők máma (tő)
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Afogyatikkal élők helyzete, eséleegyenlőséenvizszálasasazán lelepálisánkön
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8. Helyi partnerség, lakossági őnuzegvegődésuk, dvii szervezetek ás for-profit szereplők
társadalmi feleiéoségválizidsa

9. A helyi etélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a 3—7. pontban szer epló teygleteket ésmntő dvii, egyházi szolgáltató ős érdekrédeimi szervezetek,
önszenteződések feltérképezéoe fyi. közfeladatot ellátó szervezetek száma körfelad atonként bnvvutatsra,
önkéertesnk száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
At öezkormósyzat feladatainak ellátása ispán folyamatosan egytttn,éködileotelepö Ms dvii szerye2eteéei,
ennek keretében minden évben támogatási nydjt a részébe. A deli szge-vesetekakti, tevékenységet
folytatnak, roydezséeyelken, programjaikon szivesov re‘net vesz a lakosság. Segitségei nyújtanak az
önkormányzat ól cvi ste~ezest rendezvények lebonyolitásáhan Is.
avis nzeyezgtoiok:

Poigárőrség
. Bnldzgházi Gyetnnekekért Alapiivány
. yaigrrédö ás Szépitő Egyesület

Condors M. C
. áászbeldoghárárál fiszármazeitak Baráii Társasága
. Önkéntes Túzoltó Egyesület
. Ezöstkor réőeirdriasklob
o áánzhoidogfránl Spoztegyetúlet

áötzboiáaglnázi Autóspert fgvesölet
. áászföld Haeyományárzö tgyzsolet

. Szent Vendei Társulat

. Cnillagvirág Énelekar Egyesület

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

A Jászbaidogirázi Aoióoptrt Egyesület 2o14.bet megszúni.

k) önkormányzati, nemzetiségi öokoznn ányzati, egyházi és dvii szektor kázaiti partnerség bes’saaiatása
Az önkormányzat egyútrméködk a Római catorkon Egyházzal ésamár onvlilett deö szervezetekkel,
nemzetís égi önkormányzat ovics.

ci önkormányzatok közötti, iletvg térségi, területi társalásekkal való parorzernég

Teiepőlösönk a Jászteiekkei társult, orviisic áátetelki Közös Ookormányzati Hivatal áászkeldogha’zzi
51 reedelts ég,

éj a nenrzöiisézl önkonnányzatok gélcsoportokkal kaposolatas enélyegyeeiöségi tevékenysége

Ni tes nemzetiségi önkermányzat.

ej clvii sz reyetgtek céiesoyoztokkal kapcsolatos eséiyegyroiéségi tevékenysége

Péidázi:
a flytzgdljas rgyesöleo te(es méreékhen felkarzlja a nyagdiiaszkat ipi. egészségügyi táiékoztatáu,
feiviiágonitás az életei Az foelotek szervezet pronpekiusai alapjáti

. a 5,ldzgházi Gyenntekekért Alapiováty ae általános inktlánokai és or óyeéészkat is.
f,for.profit nzereyiők részaéteie a helyi eséiyegyeeiöségi feladatok ellátásában.
Nincs adat.

OS

[ A Hgiyi Esélyegyonlőnégi Program lintéílcgdézi Torvo (HEP IT)

! 1. A HEP IT részletei [
A kelyzeteiemtéo megáilapitásaina k öonzegrévo

cövetkeztetéseis

célt toport
problémák beozooosldsa fojlösztési iohetöségek meghatározása

növidmegnerzezéssel növidegmmei

1.Tájékoztatás, kzprsolatfrivé tol a

~ 1.Mut kanő ikörség, söhhen nem munkaügyi központtal.Gm regiszöáltatiak magokat 1,Cnaiádsegll ével felymel a kapcsolatot,

ól agy lÁz igénybe nehetá eiláoásnkröi inegélyek, lakossági tájékoztat ómegnz
~ . egyéb stoat ásek) isfermátlóhiány. negittégnyöjt án at ellátások~ igénybevételéhec

t.Teleyöléoi demegráfiai mutatók alapján 1.Gyeemeknáilaiás én a beneleyllés
esökken a gyermekek száma. öszlönzé Se, trieyölés népszergnilésa

~ k k l.A nyári dvodal, Iskolai bezárás Ideig alatt 2.Egyöttmgköáés a gyermekiólétiyermgö eres’ megoidott a gyermekek alternatív szoigálattat önkéntesek tuborzásaa

felügyelete. felögyölelhez.

1.Az idősek számára nehézséget okoz a ház a.lgényfeloétel, kozmatkásak, bnkéttesek

d’k ‚ kenaervrezeseazydosekáeez.

Id k lid k Em t ~ llgmylim dkld felelekitese
neirétséget ielen . orakéntesek keseernezenr, képtes

megszervezése.

t. fapmtlaöevaétet, álláskereső

1.Nekézaeisszatér énamön kába a kiah létrehnzána,feloeevnla
gyermeket vállaló anyák számára. kapoolat:t:murnkaazya

Nők állayotaronnolhainnnyérzei,szálés 2. Szabadidős programek

utáni depresszió atakalhat ki, szervezete, aba-mama kiob,
m ettaihegsénes

tsayettfoglaikogás,

Fogyatőkkai 5. Nem trues as akadálymeoreskes 1, kitözmöeyök összeirása, lakasság
élők községünkben. megkérdezése, szökséglei lelmérése.

2.Atoi:püiésünkon:fozyatélskviéla 2.Adalgeújtés,tááékozódSsszámokedl,

rendelkezésre elég informá ád. olethelyzeiobzoL

a) a hetysetelemzéshee meghatározott eséiyegymiőségi problémák kapcsán étintett temzgii séoi
önktrmányeatzk, egyéb partnerek (állami Vagy önkormányzati Intézmények, egyházak, reál szervezetek,
snb.l bevanásának eszközei és eija’rásoi a helyi esélyegyenlőségi ptogram elkészítésének folyamatába

A HEP sablon elkészítése, llletnro a következtetések leyonásáeak áttokittése közöset.

b) are) pm Eseerinti szervezetek és a lakosság néórehajt össal kapcsolatos énzrevéleleiteek sisszaesatoiását
szoleálé gszközak bemutatása.

A település ksnlzyján az anyag eiirekaiadásöedl loiyamates naiékottatáot adonk ás ésleegételi
lehetéségel bietasliank. A HEP bármikor bn’nö hetá.

A beavalkezások megvalönilái

ög

cövnikezteiéshm megjelölt Az Istézkodéshe bevont
célcsopoyg kgavatkazási terület mini akterok én partnerek

iatéaSegdésdme, megneo,zése —hlemciveafgieiget
fomák n légy akeivl Mtnkzögyi cözponi
és/oagy O Okonzbboo több gárl Önkormányzat
mélyszegény
‘négbm élgh

n Népesedáönkl önkarmányzat
Gyermekek • Vigyáznak a gyermekörnhre önkéntesek

. Rend ahá z körüli Öskormányzai
léöseb • Nagysáiiúk é saz interneit. önkéntesek

. édesanyák ájra a munkában Mankaögyi fözpont
Ngk • ooldzg mama-babal Önkormányzat

Fogyatékka eizuar talon közlekedés Önkormányzat
élők • pontosak az adatok

zóyöképdnk

Olyan településen kbránank élni, ahol a romák ugyanglyan megbecsült tagjai lesztek közösségánbaeek,
ton üst moot.
Fontos nzámarkra, hogy a rerétöszegénoségben élők szociális helyzetén, amennvüe ereiébő Iterk, srgitses
azönktrmányzat.
nemek teöjleisek tzrlirz k a gyerekek boldog, klegyensélyozott gyötmokkorál, alaynriőstakségieteik
kielégítését
yolyamatnsat odaligyeisek az idéoek mnntális ős szadá as igényeire.
Elen0eáhetetlovnek tartjtk a sók esetén a gyermelzvállaiáv támogatását.
Különös figyelmet forditurk a fzgyaoékkal éiok helyzetére, biztosítani kivánjak számokra syeriálio igényeik
kielégiiésát.

Iniézkedéni terneiokbm nóhb helens al önhéttesekkei kapcsolatos alikbi iogszabáiyra Ráznmzkodank:
A 1011, szeptember 1-lát hatályba lép őnemteti kö neneiésr 81 szőlő 2011. éti CXC e&sény rendeikeaih
érettségi hizotnailvány hiadösáteán feitátetgiom, E readelkorés naztalmazza az öten ára közösségi
szolgálat (a k&nyehk.n gyakran önhéntes mezhahént hinagkmnok rál etrögzétének kötelezettségée is.

2015.ési felülvitogálat mogdllapltáoai:
rolepölésönk O közéyeskslávai áll szerződésben. A diákok köiönbötó teröletgbo, töltétlék cl az SQ éra
kötöstégl szolgálatot iéyoéa, önkormányzat, strand).

2017.ávi fel’áiyigtgáiat mngáiianitánoi:

2017-bore többek köoött az óvodában ésasorandtáhgrbzn sezitettek at SO óra kösösségi szolgálatot
teljesítő éiákok

Atlnlézkedösiterú ietek részleges kifejtése
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Intézkedés cím e: Légy abtint

Feltárt probléma ‚-......

kiinduló értékekkel) Nemm,nden munkanelkult regtszlralt alja maga

célok’ Minden munkanélkőli regisztráltatsa magát.
Általános 0: célcsopert beangnnslnása, felkerenéke
megfoealmazás do K: kapcsolatleleéneta Munkaügyi lorendeitséggel. tájékoztatás a regisztráció

~ miként(érdl, fort good gáról . .

d k H: regssztráltknnt resat vehet a kozsnrenkaprogeamhan, az otanak latesoegyseee re kedvezmények mialtamon kandókszivesen alkaksvotzák őket

Tevékenységek

eartalmaiyennakha Felmérés,tááékoztarás, kapcsnlacíelvétet aneglsntrdáómegvalóaltása.
nedve

Eésztveyókés . .

felelős ónknrmanyznt

Partnerek Munkaügyi Kireedelts do

Határidőlkl pontokba

(reám ékiyessdgl
munaték ék annak
dtkumentáltságo, E: lista a tent regiszuáltak számórdt
forrása K: dekameeláciö aregisetrálás megtörtéytdeól
)ravlk?zéeés H: álláskereg ék tegisztrált mankandiküliként

fmetarlkalósdga
Kockázatok
ék cnökkmtékük alzlmotináhság,
nozkötei

enőfomnk htmátéstyieszköeól°

2D1S.évl fnlülvízngálot mególlapítónal:
A célcsoport bearsncsltdsa megtörtént. a küzdptávd terv megvalósítása folyamatban nan.

2017.évi feI’álvizngdlat megállupitótni:

2017-km 27(5 a nyilvántartott álláskeresők száma, ami áelentós csökkenést Jo lent at előző éyeklsez képesL
(neck oka, hogy sisszaketölteka man be nitagaha, A közfoglatkoztatottak létszámának csökkenésében is
látszik, hegy több ember tudott elhelyezkedni az elsódleges mnrrbaerőpiacon.
2017-ben megszűnt probléma lernia 2013-ban beatonesttott intézkedés (nem minden monbanéiköt
regisztráhatja magátl. Elenyésző a tens regisztrált munkanélküliek száma
Az IT megvalósuhnak téslechető.

no

Intézkedés címe: Ndpnsedjallkt

Települési denroeráliaimstatókalapjan csökken agy enmekekszáma

célok -

Általános Gynrmekldtsróm növelése, betelepulés.
megfogalmazás do 0: lelselőngzekfelgdtkéyezése, lakáshelyzet felmérése
eov:d—, kozén- do K: tamagataeskhoz sziiktégen erőforrások felkutatása, palyáratlsgyetés

Időeevséeekre H: bértakósóltnrnány növelése, páleázat keadása
kontáskan
Tevékenységek

tartalma)ponnokba Fetzéeképenés,fetmérés, erőferrásfellrztatása, pályázatföyelés
szedne

Eésztveadkés ..

felelős Oskormányzat

Parmerek Helyi nállaletzástk

Határidőlkl pontokba 2017
stedne

Eredmérsyességi
mgtatdk ék annak
dokemestáltsáea, E: lakásállomány felmérésénől dekemestdciék, saJot jegyzetek
forrása K: támogatást leénö-be vevők létszámától dokumentáció, hirdetés a honlapon a
(rönid, középén beköllözés lehetőségeiről
haesznitánenl, H: póöéázalbeadás, on ereklétszam ék lakóeépessée növelése,

(en tea rob atdnága
Kook dzatek
és csbkkezttésük Forráshiány pályázatelatasítás ‘- allereatia erőfnrránnk [elkatatása
eszközei

Szükséges erőforrások Homár, tárgyi ék pénzögyi fcneásnk

2015éví fe!ülnlztgdlat megállapítótai:
At Önkormányzat rendeletet hozotn at stdtonteressatés önkormáatyeati témsoganósárót: 3/2004(11. ot.),
melyntk célja, hagy at Öekormáo1nal etősegitse a telepölésm Itkók ék at itt letelepedni szá edékazék
lakáshoz jetósát és gyt500kyállalását,
A lámoearás formái: 1. komntntneteo kőfcuó’t 2- yiuuzenem gérérendő zdmteatda:
-Ar önkermányrot vissza nem ezkítendő támogatást eksáátkat az en igénylők részére, akik at lgétylős
benyüjtásakor I vagy nöbb 30 éven alak eyemoeket nenelnek ésateleyölésöekön klnáneak lakéházal
építeni Illetve di nagy használt lokékázat vátáralnri
-Azok is pályázhatnak, akik at igénylés keninljtásakor mée gygrmektelenek: do irásban egy nagy több
gyermeket vállalnak.
2004-ben 7, 2015-ben 5 csalad vette igénybe ezeketa támogatási formákat- A www.jasebeldtgkaga.hza
mekeldalatt meetekinl)teta’arendelet.
Telepölékön kös növekedelt a keteleyölni kloánó ftaeal oszló dnk elbénlet iránti igénye is,
A Nbpesedjöob! IT meevalósaitnak tebtetheta, a sikerese égből és a Ideossög lgétyékőt adódóan at újra
klttzékét eetdetj tk cl.

lntézke dés cime: Okosabban több jáet

Az igénybenehetó ellótásoksdl{oególyek, egyébjattatásokj lnformáádhiány.

Célok -

Általános Tálékeetata‘s at ellátáeeksól,
megfogalmazás és E: nájékaetanás at Igénybe yeáyetö szalgáltatánokrál, szm’sélycs interáók
rövid-, közép- és igények,szökségtrtek felmérése
hosszsotávd K: felvenni at önkormányzattal ól a családsegítőnel a kapcsolatot
iáőegységekre H: több ellátásbanr ékaesölnek a ráeromlók
bantösban
Tevékenységek

tartalma) pontokba kapesalatEelvétel a célcseportlat tájékoztatás, tanácsadás
stedve

tésztvmőkés ‚

felelős eekmmányzat

Partnerek Családsegítő szalgálat

Határidőjkl pontokba 2017

tredmékymségi
matatókékarnak
dokumentáltsága, y:sgéeólop, feláeeyzések, interádkdakamenlamzi

°h~ .~ ‚ . . K: családsegítő dolmmentáeiéi
romdoznpna H: a megkapott segélyek, jateatásgk khgnvtal

fmetarthatékága
Eockázatek
és csökkenetékök tefarmógidhlány. tájékoztatás
eszközei

Söikséges eeéfarrásak Pésrögyi, hamát és tárgyI

2015.évi fetütvlttgdlat mególlopitéoet:
Aeiseézkedésmeevalótításamégnme kezdődött el.
2017.Ávi felőlnizggálat mególlapledtal:

A telepölés honlapjas 2026 dee a setöltéknk/Nyamtatványob/azaéális ügyek oldalon különféle jtttatássk
igénybenételéhezsrö kséges dokgmentsmok találhatók. A nyemtaláshat, kitöltésken ék egyéb
tájékoztatáaban segssdget nyéjtasak at önkormányzat dolgozói.
Az trmegvalósesnda tekInthető,

200.7.őel felűIvizcgdIaE megéltapítánai:

70

Az eteheeteremtém önkormányzati támogatósáról 1/2014(11. 05.1 szóló rendelnI tonákkra is él A fiatal
családok ketelnpüléke és a gyermeinállalógi kedv egyaránt nőtt.
At ITmegvalósalteak tekInthető.
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Intézkedés time: Vigyázneán a gnermekilnkre

Fellártproblému A nyáron 31 óvoda ér Iskola bezárósideje alant nem megoldelt a gyermekek
kiinduló értékek kellalternativfelüevulete.

Célok -

Általános Anyáriszü net alant is legyen gyezmekieliigyelen nyári táborozás kereldöm a
megfogalmanásés nlrandon.
r&d d-, közép-és 0: szüknéglelek felmérése, önkér tesek nobnnása, helynzlefelmdrés
hesszútássi K: hel6szinkinálaszlása. nzerrőddsekmegiránn, ynogramokme~szervezése
időegységelore H: rendszeressé tétel
kontáskon
T cv dIr ezz ys égek
In beneatkozás - . . - .

nnrtalmn) pontokkn Kapesnlanfeleenel a celcseportnal. szerzodesek megirasa. programtzervezes
szndm

Résnnvevőkér
felrTős ornkormányzat

Parknerek Önkormányzat. Önkéntesek, inkolakonyka. snrand, kelyi vállalkozók

Hatdnidülkl peetnkbn 2017
szedee

Eredmérnyességi
nnnln 06k és a no ak
dnkumentaltsagz, 5: snját feljegyzések, tervek, dnkssmen táglőle

K: szerződések

~ H: ebddkefizez dvi kizzrnylar, felnjánlátok dokumgnlációi

valamin
fmnturtkatósága
Kotkázalok
éncsükknvlésök Alolmotéáltság. innspirüdó
eszközeI

Szükséges erülorrások Humán, lárgyi és pénzügyi eszközük

2015.6cl felülvlctgálat megállapításaI:
Az óeoda a 4 kén lakan)lási szünet kivélelével nyáron Is fogadta a gyernnekekel.
Az iskolás gyerekek részére 2015. július 6.24.-ig 13 kénl napküzis lóborozlalüs folyna slrar don. Májusban
igényőelmúréslvégezlünkaz iskolában, a szülők vissaajelezték, hogy melyik kétes szeretnék gyermeküket
kekatni
yzogramuk: úszás, vizesjátékok, számkáború, kézmúeeskeáés, lorna, komokfoci, rüplabda, tárnosjáték.
Agyerzoekekmárjelezték,hzgyjü-iőre is sz’reesenr észtvennénnek a napközislákorkan.
A Vlgyáznakaoyermtiiünkre IT megvalósakeak ttiuinnkeoő5 a siknrességkől és a lakosság igényékál
adüdüan az üjrakknzéoétrendejllkeL

2017.évl felülrlztgálat mogállopltánai:

A oaoközls srrandtáknr időn nyáron harmadik alkolcenmal lelt megtartva 14 kétes áll. melynek
meünarnásákan közicülalkozr0000lak Ós 50 Óra közösnéM szolgálatot teljetílő diákok in résal vetnek.
áz lTmrgoolónokneántdtislkekü.

2017.6cl felülvizsgálat megállapításai:

A 2005-ken irtak ma is aklsnálmsak.
éz lTmegvolóoültoeát tekinlkeoő.
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L Intézkedés time: Rend a köz körül

Fellórtprobléma Az idüsek számára nehézséget ekoz a köz körüli teeedök ellátása.

~‘ Az idősek megsegilése, vegyük le vállokzöl a káz körúli teendők elnégzdnél
a nos közmookásokoak folyamal as munkát kizlosit

!r~~a~és R:szükségletlelmérés, ünkormányzattal felvenni a kapcsolatot, önkéntesek

kotszútává K: krlyszirni szezolék, igétytelmérés, szerzőé úsek megirása
ldőeg-yoégekre H:renészezetsé tétel
bzntáskan
Tee&eeosdgek

iartzknaipontokha FeIm érés, kapmalanfelnnéte I kelyseini sznvsldzév, szeezüdéskás
szedne

Résztvevők dv
ErleISs nokormányzat

Partnerek Küzznsnkánok, ünkésnlesek

Határidülkl pnetnkha 2017
szednie

Eredm énsyességi

doksmenlalnságo, t:inteejúk, íelmérésekdgkomeotáciái

lrüeid közé és K: a tényleges msnkavégzésről loló
hosvznstávon,l. H: elégeáotlségrül megirl levelek, nisszajelzésrk
valamint
lmntarlkatósága
Kazkázolok
és möklztntésük Bizalmatlanság — nájélioztatás. üsszeisrrerkedús

Szükséges eröiorrászk Humán, tárgyi dtpérizügyi

2015.6cl folülvlcogólat megáilapitátal:
Településüoküo küzfoglalkaztatás keretén kelül 2015. ápriis 16.-augusztus 31. között 3 16 végzeln an
idüreknél házi segltségnyújtást. amely ingyenes coin.
Ez a lehetőség megszőnn,rnvieel áászkoldogháza is tár salt aááozságl Szedális Alapszalgóható Küzpzeztkoz
2015. aagunzlus 3.-án. lgérnylelméoés alapján leödszsdgl es családi állapoti vehető igénybe a szalgáltatüs,
melyneknérinésidio430rt/öra.
Végzettnenékenovégek, melyeket szintér 3 (6 lát cl:

oszeelúlis étkezlelés

házi segilségnyújtás: 12716 részére) gyógyszerkináltás, rérnyomásmérév, omosral és családdal való
kapcsolatlarlól, keeúoárlás, vasaláo, takarilás, köz körüli leendér, lelki srgltségnydjtáo,

A tend a húz körül IT orgneatösottnok tekknshet4 oslkeremégkll és a lakosság ‘gényékát adódóan or
újra ttülzését rendeljük ci.
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lntéake dés elme: Nogyszütük és or ‘nnternel

Feltárt probléma
Ikiindeló értékekkel) Id nork szamora at on eenelezes nrávezseget zelent.

Célok.
Állalátos . . Az id&sek zansljúk meg felkasarülöi szinten aszámüógépet kezelni
nnegogamaa es 0: igényfelmérés, érdeklődés feléléntkkéne
ront ozep- es K: önkéntesek kiszemezéoe, képzésmegsaervezéne

~ H: keni 2 akalammal képzés megtartása at e-pontban

Tevőkenységek
Ia kezeatkozús lgény[elmérés, tájékoztatás, kapcsniatfetvdtel, Ismerkedés at önkénlesekkel és a
lartalmal pontokba számkégéppel

Résztvevők dv .. .

felelős enkmmanyzat

Partnerek Önkormátyzal és ünkéstesek

Hatánldö)kl pontokba 2017
szedve

Ereéméryesséei
mu talék és a on ak
dnkomentáltsága, . . -

~ . I: mtgrjok, szorólapokorrasa K: szerződések dokumernláüói
lrnnnd.kozepds - . -

hctszétáocni, H:mez lanolin k hasmalrn aszamntzgeprl, megnsmernk az elrendez ér vIlágát
valamint
fenolartkatésáza
Kockázatok
éscsükkentésük Alulmolkálloúz-i ospirálán
eszközei

Szükséges erütorrások Humán dv tárgyi

2015-évi felülvltegálot n’egállnpltáool:
A Megyei versezhy Ferenc Kösynvár mát-es tagjaként a Jászknldogháai eüsyetár Információs dv Közösségi
Hely 2015. szeptember 14-20 küzült számitógép koszaáló tonlolyamot szervezett 10 (6 részyételével. A
program eSze támogatással valósult mez. 30%-kot idősek vettek részt rajtn. A szervező Pappné Tsréai
H enrietla küny-otöros vzlt.
A Nagyszülnk és or internen IT megsalósoltnak tekinthető, a sikerességkől és ü lakosság Igényébüt
adódóan or újra küűeéséteendelsk cL

2017.évl felülvizsgálat megállaoitzisol:

2015 óta nem volt újabb számitógépes lasfelyama településen, meet nem mit ilyen jelleeő pályázat.
öl IT nem ealónott flee.
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Intézkedés címe: Édesanyákújraaman kájaart

Feltárt probléma ... .

ikiiydeld drtdkekkelj Nek ézae,snuteren a maykaba a gyermeket vátaló anya knzamara.

Cétok -

Általános Zavartalonabb vélszatérés amunka világába.
megfoeaimazás ás 5: kapesolatfeteéte! a céltsopeettal’ munkaügyi kiren deltséggel
roy’ Ot p. 1 K: átúskereső klub létrehozána

vőegységekre H: sikeres elhelyezkedés a munka világában. akár részmunkaIdőben in
bontásban
Tevékenységek

tassakaal pontokba Kapcsolatfehénet, klub létrehozása, szervezése
nedve

tésatveaőkés ..

feletas onkremánynat

Partnerek Munkaügyi blresdeltn ég

Haláridéikl pontokba 2017
snyder

Eleém dv russ égi
mutanók ás annak
dokumentáltsága, [: innerjék, a munkaügyi kireridnltség dakumenlánidi
orr ‚‚‚ K: álláskereső blab adalai

hosszótáron), H: vissralgazrlásnk az elhelyrokedés tényéről

fenntarlhalósága
Knckáiatuk
ős csökkentSük Alulmotwáltsáe, lyfoymádóbiáey - intpiráció
e Ia köt ci

Stiáknégel eeúfgrránok Humán ás tárgyi eszközök

Z015.évi folülsizsgélot megállapításai:
Besréltirka védőrdvel, aki rnrgadla a főállJoü anyuhők névsorát, emellett üsszegyőjtüttilk a tartósan
munkanélküli kisgyermekes anyákaL
Megkerestük a kin yasárott, aki a baba-mama blab szervezője (mert a Boldog baba-mama ee vélesepnetia
réozb en azonos an ídesanyák újraamus kában IT-veil, aki felvette a kapcsolatot a Magyar Államkirestár
egyik mtnkalársáeal ás 2015. október 5. . Jr a családtámogatási ellátásokról naIl egy tájékoztatás an adott
vélcsvpovtnak.
Ilyen jetegű tájékoztatás, segttségnyÚjlás a jövőben is lest.
Az Édunanyák újraamunkáboas irmegnalónultnu& tekInthető, a nikorességkál ás a lakosság igéoyébtt
adódónat on újralrieűrésétrendelük cL

Z017.évi felülvizsgálat megállapitácal:

205 7nyaránavédőnőszülésfelkéstltő taoJcnadásm beIJI lájéhoznatást adott at igénybe vehető
családtámzgutásl eltátátole.rdl. Az IT megvatósotgnolc tekinthető.
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Intézkedés címe: Boldog baba-mama

Feltárt probléma A eyes alatt otthon levő nő mentális állapotarom okot’ magányérzev, szülés utáni
(kiinduló érvékekkelj depresozió alaktihol ki.

Célok.
Általáros Ores/fired a tolt is boldog kiegyenstityovott onyuháli (egyenek.
megeogalmotas át 5: Szabadidős programok stervezóse
could-, közeg- ~ K: baba-mama klub létrehozása

idáegységekre H:menoáthigléeés cseportfvglolkouás heti r esdszvtess éggel
kongánbas
Tevékenységek
(a beánatkouás Kutatás, kérdüíveaós, pre gram- ás klubunmvezés, feluveniaku pruolatot
tattalma( pontokba mestálhigiéséo ozakembrrrvl
stedur

tésztygyőkás .. -

felelős enkoemanyrac

Partnerek Meettálhigiérés stakernbrr

Határidőlbl pontokba 2057

Kredmányességi
mutatákásonrak
dokemeytáhtágo, t: kéndőíeek
forráta K: a baba-mama klub adatai

~ H: ammtá lhhiénés eseyortfoglolkooás

f~that5áa
Kockázatok
ás csökketytésöle Atetmotbáltnág — lntpirácíó
eszközeI

Stühtéges erőforrások Humán, tárgyi ás pénzügyi erőfgyrások

2015éoi felülvizsgálat megőllapftázai:
Felvettük a kapcsolatot a véáőnárel, elkértük a 5 évm alali kisgyermekek aoytkájőnak névsorát S címét
Plakátot kóstltettütk, kiplakátoltuk a könistéonényekbet ésfelrakeuka köruég henlapjása.
Az első baba-mama klubra 2054. oé. go-én borult sor a kütysitórkan, melyen 26 fő vent részt Kötetlen
beszőlyetén, tapauttalutenere zajlott ao atyckák között, a kicsik pedig jdtstbontab: m esehöryyveket
lupouhattak. Ahelyi eédínőt hívtak megnendégnek.
A baba-máma blab em dnneressé vált, Kerekitő — lippmtő néven zajlik o könyvtár keretein belöl, mindig
vannak meghívott vendégek.
A ptofram Orkcotnsáspuati és KSZB támogatással zajlik.
A Boldog baba-mama ir nsegnatósutttdo tekinthető, a stkeeességbőt án a lahotság tgüoy#hőt adádőat &
újra kitűzétés rctdelj gk el
2017.évl fetülalgtgdtae megdltapltácat:

A baba-mama klub továbbra is működik mezlsliott vendégek részvételével. Az IT megvutósuttsatc
tekitthető.
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lttérkedés címe: Zavartalan köttekedés

ikiirduldértékekkell Nem teljes at ohodátnrymtesitás községijekbev’

Célok-
Általános Teljes akadáthsttentes közlekedés kiolakilása köoségüokbet.
megfogalmazás ás . -

~ ~ k~ á ~ 5:terepkejaros’takessagmegkerdezesr, ootttezmenyek osseetrota
~°‚~‘~ ~ ~‘ K: pátyázattigyelés, helyi eoőloroásskéetmérése, terorajrkészltéo, dvii össtefogás
idáegységekre H: pátyazateas, h,vaetezevet felvent, a kapcsolatot
kortásban
Teniékenysógek

tartaknapottokha Helyi erők felkutatása, kutatás, tervezés, kérdáivezés’ pátyázanirás’ megvolésltás

tésztvevökés .. .

felelős ookcrmosyrat

Partnerek Pálfázothilró cég’ civil stersezetek’ kivitelező

Hatáeidölkl poettoldvo Zoli
stedve

gredményesséel
mu tatdk A a te uh
dokumestáltsáea, 0: kéedáio, emlékeztető feljegyzés
orr K: ternrajo, fétyképes dokumettam

~:~5r:~~5 H: pálteátat: szerzőé duo hioiteleuővel
valamInt
fmvturthatótügo
Co zkáta rob
ésgsökkoytésöh Társadalmi hözüsy — lakossági [deem
e sub it ci

Szükséges mőforrátok Humán: tárgyi és pénzügyi

2015.óaí felülvizsgálat megétlapgtéoaí:
Terepbejárás sorát össrelrzuk S lefetdatoha közittéom ények okodálimyettesítét&tek állapotát. A vizsgált
11 kiziostégreévyből 2013-ban 4 vett ohodály’oentrtkrtt’ 2054-ken 3 bözépilot akadálomtrattsitettsége
valósult meg:
- a helyi Ovhcygyévyzeg öyerőből építette meg at akadálymtnttes bejáeavot a matgáskorlátozotíak számára
2014’ Jprilisábae
- az Új Széchenyi rem (stab Alföldi Operatív Pregram iőAOP-4. t.2/A-52-Zoto-005il pályázatán belül

megazegésznégházfelújílása,mely at akadálymentesitettségez Is magába foglalta
-an Európai Mezőgazdatáti Vidékfefenztésl Alapbdl a falumegú%tásra és -fejlesttéure LEADeR Helyi
Akdöcsoportok körraműködésével igénybe vehető támogatások keretét belül nyort támogatást a
.lószbeődoökdzi Sómai Karalihas Templom a felújitásea, mely or akadátym estecitettséget ism ogába foglalta’
2014. atgasria sában volt ot htnrpélyes átadát’
A Zavartalan kügtekedán IT részben megva!úsotttok tekiothető, a sikerességbőt ás a lakosság igdveébőt
udödömy as áiraitttűeésátrende~üket.

2017.óvi felülvizsgálat moKátlopháoal:

A tornaterem részben okodáPymesienitettlrtt. Az IT megvalósnuztnak tekinthető.

Intézkedés címe: Fontosak at adatok

Feltárt probléma A teleeilétúvkön a fegyatékbal élő személyek kilétéről ős suámukról nem áll
jköeduld értékekkellr~delbntéseeelígitf~mádó.

Célok -

Általános .. - - - ‚ .

m fooimaajsés Az mkermátotatoak legyen nyalaáetartása a fogyatnkkal elakeol.
rüL-ieözé t: adatgyltéát,tájéhozódás számaksól
huostétáyú ~ K: tájéhnzddús élethe ltyzető kről, fegyatéhosuágulvól, egyéb betegségI hröi
időegységebre H: a nyitvánturtás kiulakitáta
b ontásbos
Tevékenységek

tartalmal pontokba Kutatás’ isterjők, adatgyűjtés’ nyilvántartáo létrehozása

tésttvmők és .. .

felelőn onknemanyzat

Partnerek Önkormányzat’ önkéntesek

Határidőjkj eeatthba 2017
stedve

Eredményességi

~r~:~eetáhsá;~ t: késdőleek, emlőkezlető feljegyzések

find kö K: sévstr a eélcsoporvél, feljegyzés betegnégeikrúl
~ouuz~táor~ H: an üekolmánysazaak minden fogyatékkal élá adata

fenn tarthatóoága
Kodvöza tab
ás esükkeutésük Infetmá ciéhlány — lakmsági [drum
eszközei

Szükséges eeőeorrásek Humán ás tárgyi eszközök

2015.évi felülsizngdlot inegdilapitésai:
Kérés~iyet hészlt ettünk, melyen felsnrzltab o fogyatékosság típusait én J tartós betegségeket in,
koresnpnrtekra lebontva’ A lakosság kikérdezáseutá u a következő adazukut kaptak:
226 fu küzd olyan betegséggel, ami köyetkeotébm esnI kolhoz at esélyegyeylóséghnt való joguk, en a
lakotság 14:77 %-át jelenti’ mely nagyságrendileg megfelel an országos átlagnak 1kb, tOlul’
A esutatás után kaptunk egy képet a lokék egészségi állapotáról ás a céltsopnrt ragyságárát, a eekisér&
2014. ma’r~iunbon készúlt anonim módnr: meet a konkrét adatek személyiségi jogokat sévtetének’
A Fontosak an adatok IT megvalóseltnuk tehiachenő.

~17.éai felülvizsgálat meeáilaoltásal:
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A megvalósitás előkészitése

őntenrmárayzatunk at általa fenntartott intétményekveeetői számára feladatot adja én ellenűn~ a
településen mőködő nem iiekermásyzati [enntartáná Intézmények vezetőit padig parnoeri viszony
torán kéri. logy a Helyi Enélyegyenlőtégi Programot valásitsák meg. illetve támngatnd

övrkoemdnyeatankatnis kéri inténrréspeitől és partnereitől, hagy niangáljók meg, és a program
etfogadősdt követően bittosltsdk, hegy az lrrtéezrrényők működését érintő, ős az esélyegyenlőség
stempentádbél Fontos egyéb közsnotgáltntásokat mnehatárnad stratégiai éckumenttmokka és
irásnrnetatdnnkba épüljeoek be ős érsnésyetotjeoek at egyenlő bőnőtmödra éj esélyegyenlüségre
vonatkozó azon be telezentségek, melyek az őrkeemdnyzat Helyi Esétyegyenlőségi Programjában
részletes leirátra kerültek.

önknrmányzatank elvárja, hagy intézményei a Helyi Enétyegyenlőtégi Peogeom In tézkedéti Fenében
szereplő eállalátokről, at óket érintő konkrét fetadasekröt intézményi seinoll akclétereeket éj évente
cselekvési üt emtereeket késgitsersek.

őeskormőn yaattn k a HEP kldofgneősára és megvatésitdsára, tesőhká értékelésére, ellenőnétére ős
enneknneánsyeen inform ddék vissaacsargldsőra, oalamTnt a pregramba történü beépltésének
garontőtésára Helyi Esélyegymlőtési frogramért Felelős főramat hna létre éj működtet.

A fentiekkel kteiáojtk bittogtaanl, hogy at HEP IT-km vállalt feladatok telryálérüáeküe maradéktatanal
megvalótetjana

A megvatósitás folyamata

A Helyi Etélyegyenlőségi Peegramban foglalta keégtehajldsáoak den őrtése érdekében HEP Fénumat
hozunk tétet

A HEP Fétum feladatai:
. az HEP ITmegealésulásának figyelemmet kisérése, a kütetraetttégek teljesítésések rfomon
kőoetése, dekementá éva, ős mindezekről a település képeiselő.netnü letének rendszeres
tájékoztatása,
‘annak figyelemmel kiséeéte, hogy a megelfin időszakban végrehajtott intézkedések elüsegltették-e
a kitűzött célok megvatdstalőtát, éj at ezen tapasntalanok alapján esetleges újbearatksaősok
meghatározása
‘ a HEP IT-hen lefektetett céink megvatétalánákna szükséges beavatkozások évenkénti letáloitsgdtana,
a HtP tTakwalitálöna,
. at esetleges változások beépltése a HEF nbc, a méefosttntt HEP IT elekészkéne kéynitetf.trstiőleti

-at esélyegyenlőséggel üssaefüggó problémák megritatáns
‘a HEP IT és at elért eredmények nnitoánasság elé tőrősa, kommtn kjldna

Aresétyeeyenlőtőg félmnzban lévő tétcsopsrtjaihoz és/vagy kirns cit ptohf~atereletektea terület
aktorainak részvételével tematkas mznkacsnpmtokaa atakkank at adntt teaoleten kitűzött célok
mrgvatéshána érdekében. A mtnkacnapaznok vezetői egyben tagjai at Esétyegyenlőségi fóramnaki
a menkacsnportok rendszeresen (minimnm énentef besodmotnak msnkdytktél at Esétőegyenlőségi
Fórüm számára. A mankaasopvrlsk éves mnnkaterwelrrndclketasek,

lonmdkj mély
stegénységbes

éMk nsétp
egyenmségév&

fngfafkaaó

fogyatékkal éffk Idő eb esély
esély. egyentfségével

egyenlőségénel feglaikazó

mrt mankansapart

Nők etély- Gyerekek esély.
egyenfótégévet rgyeniőnégével

fogfalkazó foglalkand
mankamnpnro msnh.csopcel

A HEP Fdram műküdéte:

A Fézam legalább éveere, de nin kség esetén ennél gyakrabban ale•teai
A Férem működését megfelelően dokementálja, ale’seiről jegyaókünyo készül.
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A Fdeum javaslatot tesz az HEP iT megvatóstaláeáról készitett besrámotó ellogadására, Vagy
ötdolgoztatására, valamint szü kség szerinti mádosilösára.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelástielölhet kt tagjai közül’ illetve diabb
maokacsepeetokat hozhat létre.

Moaitorirg ósvioszacsanolöt

A Helyi Etőlrzee’teellősógl Program megvalősálánán, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrsi, és javaslatot
kószit a HE? szükség szerinti aktvali zálásá ra at egyet beavatkozáti területek felelősei nek, illetve a
létrehozott munkamoparnok beszámolóirakatapián.

Nyilvánosság

A program elfogy dátót megelőzően, avölem énynyilvdslrás lehetőrüzósek hitt tsttása érdekében
nyitaáros fórumot hoank Össze.

Avélemén ilormá ljs Iziretásógét hiztositja az Helyi tsélyegyenlásógi Pregram nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósüás falyamala~l koardirsátá H~ Fórum els& ülésének mihamarabbi
ütszekirása.

A nyileátusság fgtyamatzs biztositására legalább évente tájükogtatiuzk a prograra megvalósit ásábas
elérI eredményeksől, a mosineriog eredményeiről a tetopölós dövtésbotóit, tlsttségvitetőit, az
itlóan,éryeket ős at együtsyyékÖdó szalenral ős társadalmi parmerek kéeviselóit.

A HEP Főram által végzett éves mgeltoeing vizsgálatok eredményeit eyileánusságra kottuka
személyes adanak védetm ének bittusltáta mellett’ A eyilváeatság bittoslt ására at ünkutevátyaat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az rredméryehre felhivjak a figyelmet az önkormányzat ős
inuézanényeiavek különböző rendezvényein, beépitjük kiadványakrkba, a tuleranda, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontasságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támngató
szakmai és társadalmi környezet kiatakitása érdekében.

Kütelezetuségnk ós felelősség

oTámogatnia bell, hogy ág ünkurnrányzat, illetve intézményeinek vezetői vnindo-t punton
megkapjákaszüksógm felkösaítdst és segilsőget a HtFvégrehajtösáhvt.

Kötelessége az egyenlö básásmód elzőt sértő esetekben meg terei e a stzksdges
lépéseket, vizsgálátet ketdentény eani, és a jogsőrtés kuyetkeorr ényeinek
elbáritásáról intézkedni

A Hf? Fórumvezetőjénekfeladata és felelőssége:
‘ a HEP fi megvaldsitásának koordinálása (a HfP fr-ben érintett felek tevékenységének

ötszeliangolása, instnaálásal,
‘ a HIP tTvégrehajtásánali nyomon követése.
‘azesétyegyentőség nérülénére venankozó esetleges panaszok kivlzsgáláua at önkormányzat

fetetésévet közösen
‘aHEP Fórum összehlzása ős n,üködtetóse.

A település vezetése, az önkernrányaat tisttsőgviselői és a települési intézm ényrkvetetdl
— fetelőrekazőst, hegy ismerjék az egyenlő bjnásanöóru ős eeélyegyenléségre vonatkozó jogi

etőkásokaf, biztositsák a diualviminááómerites intézményi szolgáltatásukat’ a belogodó ős
tnleránn légkört, és megragadjanak minden alkalmat, bogy at enütyegyeslőségeel kapvsolatns
ismereteiket hávkö bépzésen, egyéb pregramos részt vegyenek

‘ Feletősnégök továbbá, hegy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat ős közremgküdjenek annak
rrtgvatászásában.

‘ Az esólyegyentőnég téröléseesetév hi-ala losat jelezzék azt a HEP IT kijelölt irdnykóisak,
‘ Az önkormányzati intézmények vezetői intébznényi akdétvrvben gnsdnnkvdjasakaz

Esélyegynntöségi Pregrambat feglaltakoak az intézntényükben történe maradéktalan
éményesülésérőL

Minden, at önkormányzattal ős annak intétményeizel szeaződéses viszonyban áté, számukra
szolgáltatást nyójtó fél felelőssége, hegy mzgismrrje a HE? T-t, magára nézve kötetetőként kövesse
azt, és megfeleij en az etvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell feglalni a
szerzádöshe. zzökséges továbbá, hegy a jogszabály áltat előlrn frtadat-mvgvsgtás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szveeplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvaldeltásában akniv szerepet vállaljanak lid. pi a köznevelési letézznsények fenntartása ős
má köd I etés a

jzvónyvsü lőn, mődosités

Az esélyegyeolönéggel össtelüggé feladatvkéer at alábbi stgevélyek/aspvrtvk felelástk:

A Helyi tsóyyegyenlénégi Program végI óvajlásáémn at öokormásyzat rőtzórél .„..‚.„.„.„.‚...‚...‚... felel.:
— At ő feladata ős felelőssége a HE? Fórvm létzeibttévek szervezése, méködésévek svkgldalé

támzgalása, at öektlmávyzat óta HtP Fdrvm közötti kapcsolat bittostlása.
‘ Fnlyamztosan agyüttmüködik a HEP Pd mm vezetőjével.
‘ Felelősségi körébe tartozó, a, alábbiakkán felsorolt tevékenységeit a HtP Fórum vagy annak

valamely murkansoparejának kmonásával ős támzganásával vőgd. Igy
opalel azén, hogy z települós miedm lakója ős ág érintett szakmai ős társadalmi

partnerek számára elérhető tegyen a Helyi tsélyegyenlősőgi Program.
nFtgyalemmel klséri azt, bogy at önkormányzat döntődsozói, tisztsőgvisvlői ér

ineőznrésyainek dolgozói megismerik ős ki eti k a HtP-bnn foglaltakat.

Ar HE? IT-n rnindaskőpp módosltani stükséges, ha magásapkásaban lényegesváltoaáo kövrtkrzik be,
it lvtvr amennyiben a terre azatt heanatkorásnk nem alegandá módon járulnak hozzá a kitázönt célok
mrgv aids It ásáh at.

knsnrnyibee a kétévente eökt — de ettől gyalszakkan, p1. en ante is etvégezhrtő . felölérsgálat
során kiáenázl, bogy a HtP IT-ken vállalt gőlakat nem dketül teljesiteni, a H EP Féram 30 napon kelül
jelentést kér a knavalkozási terület felnlősőtgl, amelyben bemutatja az indikátorok neljesüléne
ölmaradáuának gkav, ős a beavalkozási lmékmységak komekuiéjára, kiegészkésérevosatkuzó
kttózkedéui temjavaslalát annak érdekében, hagy a gétnk leljesilketők tegyenek. A HIP Férum a
öenzámolót a bmyájrástól számltutt to napon belül megtárgyalja ős javaslatot nest at örzkormáeyzot
kéevitelgleslülntének a szükségesi nlézkedésekza.
A program szándékos mulasatátkól fakadó nem teljasülőse esetén az Hg? ITvégrehajnánáért felelgs
szemőly innőzkedik a falelőslök( meghnnározásárdl, és — szükség esetén —felelősségre vovásárdi,
Az egyenlö báráonőd elvét séntő esetekben at HtP fi végrdsiajrdsá&n felelős stem éle megteszi a
szükuőges lépéseket, vizsgálatnt kezdeményez, és intézkedik a jogsórtés következményeinek
essár ilás áról.

l~ Elfogudátmődjs őn ddtuina

I. A .... váresjkézség Helyi EséOyegyevlőségi Fregramb vak szakmai ér társadalmi vitája megtörlértt. Az
isnsaö letrrr ésoretételvket a megvitzrást kövtnőm a HIP lrtézkedést Terróbn keópítentük.

lii Ezt küveng ráros,1közsőg képviselő-lestüleno a Helyi esölyegyenláségi Pro gramot jmeloeek
rés te at lytézkedési Temlmngvitaltá számá határozatával elfogadta.

M allék lot ak,

Dálvm Aláirás

A Önkormányzat Helyi Esétyegyenláségi Programjának parneerel Ismerik a Helyi
Esélyegyenláségi Fregramnt, a s annak megsalésitánáhas nevőkenyes részt ktyánoak venni.

tátam

Dátum

Pzruter alátrás

Farmer alálrás

Dátum yammer alálrás
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. .2... sz. napirend

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármesterétől

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről ás
ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdá!kodási rendszer átalakításáról

Tisztelt Képviselő-Testület I Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. 5 (1)
bekezdés 19. pontja szerint a hulladékgazdálkodás a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

A Mötv. 41. 5 (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület - e törvényben meghatározott
kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a
jegyzőre, a társulására ruházhatja át.

Önkormányzatunk a kötelező önkormányzati feladat teljesítése érdekében a Mötv. 13. 5 (1)
bekezdés 19. pontja alapján és a I-It. 33. 5 (1) bekezdése alapján kötelezően ellátandó
hulladékgazdálkodási feladatok vonatkozásában a hatáskört társulásra ruházta át.

A Mötv. 90. 5 (1) bekezdése értelmében a társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások
ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet,
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 36. (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A
társulás tartalmát és feltételeit a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó jogszabályok keretei
között társulási megállapodásban állapítják meg.

A Ht. 33. 5 (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

A Ht. 33. 5 (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény
(a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. 5(1) bekezdés i) pontja kimondja, hogy
e törvényt nem kell alkalmazni — vagyis nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni — az 5. 5 (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely
felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló
kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint
amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint
80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint
kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

A Ht. 34. 5 (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására csak I hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet.

A Ht. 34. 5 (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a
32/A. 5 (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel
köthet.
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A Hf. 37/B. ~ alapján a települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban
álló hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - ha nem adják át a
Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően
kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott
önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező
közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.

A I-It. 32/A. ~ (1) bekezdés d) pontja az állami hulladékgazdálkodási közíeladatok keretében az állam
kötelezettségévé teszi az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgállatási Terv elkészítését, amely
többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolásátés az adott
területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, az i) pont szerint pedig az állam beszedi
a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében foglaltaknak megfelelően
meghatározott szolgáltatási díjat.

Önkormányzatunk részese annak az optimális területi lehatárolásnak, ahol az alábbi önkormányzati
társulások egyike hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatokat lát el:

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás

székhely: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc Út 39.,
törzskönyvi azonosító szám (FIR): 838245
adószám: 15838241-2-10
statisztikai számjel: 15838241-3811-327-10
képviseli: Kómár József
alapítói jogok gyakorlója: 37 települési önkormányzat

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum téri.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 798868
adószám: 15798860-2-12
statisztikai számjel: 15798860-3811-327-12
képviseli: Fekete Zsolt
alapítói jogok gyakorlója: 51 települési önkormányzat

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
törzskönyvi azonosító szám (FIR): 799733
adószám: 15799737-2-10
statisztikai számjel: 15799737-7490-327-10
képviseli: Kómár József
alapítói jogok gyakorlója: 20 települési önkormányzat

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás

székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 576734
adószám: 15576732-2-i 6
statisztikai számjel: 15576732-3821-327-i 6
képviseli: Dr. Szabó Tamás
alapítói jogok gyakorlója: 33 települési önkormányzat

A társulások által ellátott közszolgáltatási területen élők lélekszáma mintegy 400.000,- fő, amely
népesség már lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra lehatárolt terület gazdaságos
és fenntartható működtetését, azaz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását és
egyben alkalmas a fejlesztések hatékony megvalósítására.

A bemutatott társulások közül a Zagyvakömyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése
Társulásnak tagjai között található Tura Város Onkormányzata, Galgahévíz Község Onkormányzata,
Zsámbok Község Onkormányzata és Vácszentlászló Község Onkormányzata, akiket illet az alábbi
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gazdasági társaság felé jogosító üzletrészek mindegyike a létesítő okiratban és a tagjegyzékben
meghatározott arányban:

Szelektív Hulladékhasznosító és Kömyzetvédelmi Nonprofit korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövid neve: Szelektív Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-082834
Székhely: 2194 Tura, 0272/7 hrsz.
Adószám: 11884226-2-13
Statisztikai számjel: 11884226-3811-572-13
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.1 3-09-082334

A Szelektív Nonprofit Kft. rendelkezik mindazon hatósági engedélyekkel és egyéb jellemzőkkel,
melyek alkalmassá teszik a négy társulás által lehatárolt közszolgáltatási területen a
hulladékgazdálkodói közszolgáltató feladatainak ellátására és e jogállás megszerzésére.

Amennyiben az előzőekben bemutatott társulások részére a tulajdonos önkormányzatok értékesítik
az üzletrészeik mindegyikét, akkor a Szelektív Nonprofit Kft-vel kötendő közbeszerzési eljáráshoz
nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, figyelemmel a Kbt. fent idézett 9. 50) bekezdés i)
pontjára. Ilyen helyzet kialakítására az mutatkozik célszerűnek, hogy három egyforma arányú
üzletrésztulajdont szerezzenek a társuláok, mégpedig akként, hogy a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás közös tulajdonban szerezze meg eleve az
üzletrészt, mivel e két társulásban részes önkormányzatok közül 20 önkormányzat mindkét
társulásban tag.

A térségben kialakult és bevált gyakorlat szerint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a VGU Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 12-09-001 307) látta el. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
területén pedig többek között a REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (16-09-013253), a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (16-09-006070) és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16-10-001579) vett részt a hulladékgazdálkodási
feladatokban. Korábban részt vett a hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtásában a Jászapáti
Városüzemeltető Nonprofit Kft. (16-09-003567) is. E gazdasági társaságok mindegyike
köztulajdonban álló gazdasági társaság, ahol az önkormányzati, illetve a társulási tulajdon
kizárólagos. Nevezett társaságok részvétele a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak
ellátásában változatlanul indokolt, esetükben a Kbt. 9. 5(2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül lehet alvállalkozói szerződést kötni, emellett a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító
közös tulajdonú üzletrészek tekintetében a tulajdonosi részvételük is kívánatos a közbeszerzési
szabályok feltétlen megtartása érdekében. Mindegyik most említett gazdasági társaság azon
üzletrészben válik közös tulajdonossá, amely üzletrésszel érintett területen korábban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljesítésében közreműködött.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. 5 (14) bekezdés b) pontja alapján e
gazdasági társaságok részesedés-szerzéséhez illetőleg átruházásához a legfőbb szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozó döntés szükséges.

A Ht. korábban idézett 37/B. 5-ban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez az egyes
önkormányzatoknak és a társulásoknak a közszolgáltatási szerződések megkötését követően
vagyonkezelési szerződést kell kötniük a közszolgáltatóval a tulajdonukban álló
hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek biztosítására, üzemeltetésére.

A jelen előterjesztésben megfogalmazott célok és feladatok teljesüléséhez és teljesítéséhez
közszolgáltatási szerződést és vagyonkezelési szerződést szükséges kötni, illetőleg ilyen
szerződések megkötésére a társulást felhatalmazni. A közszolgáltatási szerződés és a
vagyonkezelési szerződés egyszerre, együttesen, egy okiratba foglalva is megköthető. Ezeknek a
szerződéseknek és a Szelektív Nonprofit Kft új egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának a
tervezetét jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
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A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási ülése az előterjesztést előzetesen
megtárgyalta és egyetértett azzal.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

„.12017. (X.30.) sz. Képviselő-testületi I Képviselőtestületi határozat

(a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és
ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról)

‚Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete I Közgyűlése a
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a Regio-Kom
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, hogy átruházott hatáskörben eljárva

1. a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító — közös tulajdonú — üzletrészt
szerezzen, a Társulás képviselője az üzletrész-adásvételi
szerződést meg kösse,

2. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő okiratának
módosítására hivatott jogügyletet létrehozza és mindazon további
szükséges intézkedéseket megtegye, vagy azok megtételére
másnak meghatalmazást adjon, melyek ahhoz szükségesek, hogy a
cégadat-változásokat az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe
bejegyezze,

3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést és az azzal egy okiratba foglalt, a Ht. 37/B. ~ szerint az
önkormányzat részvételével működő Társulás tulajdonában álló
hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek
üzemeltetéséhez szükséges vagyonkezelési szerződést a Szelektív
Nonprofit Kft-vel megkösse,

4. az önkormányzat tulajdonában álló és a Ht. 37/B. ~ hatálya alá
tartozó vagyon vonatkozásában a vagyonkezelési szerződést a
Közszolgáltatóval megkösse.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesül:

— Dr. Dinai Zoltán jegyző
— Szűcs Lajos polgármester
— Képviselő-testület / Közgyűlés tagjai
— Sasné Szöllősi Anita pénzügyi munkatárs - helyben
— Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató

Társulás

‚Jászboldogháza, 2017. október 25.napján

Szűcs Lajos

polgármester

Mellékletek:

1) Szelektív Nonprofit Kft. létesítő okiratának tervezete

2) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezete (vagyonkezelési szerződéssel egy
okiratban) - mintaokirat
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H ULLADÉKGAZDÁLKQDÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS

hulladék ádalmatlanílásáról és hulladéklerakó üzemeltetésére a REG1O-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás közszolgéllatési területére

amely létrejött egyrészről a

— REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás székhelye: 5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18. képviseli: Dr. Szabó Tamás jászberényi
polgármester, a társulás elnöke, statisztikai számjele: 15576732-3821-327-16

mint megrendelő (a továbbiakban: Társulás)]

másrészről a

— Szelektív Nonprofit Kft. székhely cégjegyzékszám: 13-09-082834
képviseli: Benke Sándor ügyvezető igazgató, statisztikai számjele: 11884226-
3811-572-13

mint a települési szilárd hulladékot gyűjtő és szállító, a szelektiv gyűjtést és
szállitást, valamint a regionális hulladéklerakó üzemeltetése útján az ártalmatlanítást
jelen szerződés megkötésétöl kezdődően végző Közszolgáltató (a továbbiakban:
Közszolgáltat6)

együttes említésük esetén Szerződő Felek között az alulirott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A KÖZSZOLGÁLTATÓ KIZÁRÓLAGOS
SZOLGÁLTATÁSI JOGANAK BIZTOSÍTÁSA

1. A Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. Fejezete alapján létrehozott, jogi szemé~’iséggel
rendelkező társulás, melynek társulási megállapodását a társulás tagjai a saját
közigazgatási területükön belül keletkező szilárd települési hulladék ártalmatlanitását
szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére, a települések korábbi
szeméttelepeinek rekultivációjára és a hulladékkezelési közszolgáltatás más
részfeladatainak (gyűjtés, szállitás, ártalmatlanitás) összehangolására kötötték meg.

2. Társulás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 36. 5
(1) bekezdése és a Mötv. 13. 5 (1) bekezdés 19. pontja szerint a
hulladékgazdálkodási feladatok közül — többek között — a települési szilárd hulladék
ártalmatlanitását szolgáló létesítmény müködtetésére irányulő kötelező
önkormányzati feladatot látja el. A Ht. 33. 5 (1) bekezdésében foglaltak szerint a
települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását
a közszolgáltatőval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján
biztosítja. Társulás e feladatait tagjai összességét érintően és minden tag helyett —

átruházott hatáskörrel — gyakorolja.
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3. A Társulás tagjai közigazgatási területén a települési hulladék kezelésére vonatkozó,

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel összhangban lévő
közszolgáltatás szervezését és fenntartását a Társulás látja el. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladata a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, és a hulladékgazdáikodási
közszolgáltatási szerződés megkötése. A társulási megállapodás „HATASKOROK”
fejezet 2. pontja értelmében a Társulás a ellátja mindazon tagjainak területén
keletkező települési szilárd hulladékok begyüjtését és a REGIO-KOM Térségi
Regionális Hulladéklerakóba (a továbbiakban: lerakó) való szállítását mint
közszolgáltatási feladatot, amely tagok a kötelező önkormányzati feladat ellátását
határozattal a társulásra bízzák.

4. A Társulás a Ht. 37/B. 5 és a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. 5
(1) bekezdés h) alpon~a alapján köti meg jelen szerződést, figyelemmel a
Közszolgáltató tulajdonosi szerkezetére és tevékenységi körére. Szerzödő felek
megállapitják, hogy közbeszerzési eljárást lefolytatására a hivatkozott jogszabályhely
alapján nem került sor. A Társulási tagönkormányzatoknak a Ht, 37/B. 5 hatálya alá
eső vagyontárgyai vonatkozásában a Társulás e szerződés megkötésére
felhatalmazással rendelkezik.

5. Jelen szerződésben — a térségi hulladékgazdálkodási rendszer részeként — Társulás
a Kőzszolgáltatöt bízza meg a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával a jelen
Szerződésben foglaltak szerint is.

6. A Társulás, mint a Regionális Szilárdhulladék Lerakót épittető létesitő önkormányzati
társulás szavatolja, hogy a Lerakó kivitelezésére kijelölt terület a saját és/vagy a
társult önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képezi, továbbá, hogy per-, teher- és
igénymentes, valamint harmadik személynek nincs a területre, olyan joga, amely az
üzemelést gátolná vagy akadályozná. Továbbá szavatolja, hogy a megépült Lerakó a
jelen szerződésben foglaltak szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas és nem
terheli semmilyen olyan jog, tény vagy adat, amely a Közszolgáltatónak a jelen
szerződésben foglalt, jogait sértené.

7. Az Társulás jelen szerződés hatálya alatt biztositja a Közszolgáltató részére a
Társulási Megállapodásban meghatározott települések közigazgatási területein
(továbbiakban: Társulási közigazgatási területe) a kizárólagos közszolgáltatási jogot.
Közszolgáltató vállalja a szolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását és kijelenti,
hogy a Társulás közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos —

jelen szerződésben meghatározott — közszolgáltatási feladatok tartós, rendszeres, és
a kömyezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához
szükséges valamennyi személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

8. A Társulás közigazgatási területén az ingatlanhasználók az ingatlanon keletkező és
a közszolgáltatás hatálya alá tartozó valamennyi hulladék elhelyezéséről a jelen
szerződésben rógzítettek szerinti helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles
gondoskodni. A közszolgáltatás kötelező igénybevételét és a szolgáltatás rendjét a
Társulás határozatban, a Társulás tagjai pedig ennek megfelelő rendeletben (a
továbbiakban: Rendelet) szabályozzák.

Dr. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke sándor Dr. Szabó Tamás
a Közszolgállat6 ügs~ezetője a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Kózazclgáaaló űgyvezelője
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9. Társulás garantálja — kötelezettséget vállal rá — hogy a korábbi közszolgáltatónak a
közszolgáltatási szerződése Jelen szerződés hatálybalépése napjával megszűnik.
Garantálja továbbá, hogy a tulajdonában vagy a tagönkormányzatok tulajdonában
lévő valamennyi, a Ht. 37/B. 5 szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények,
eszközök, vagyonelemek vonatkozásában a korábbi közszolgáltató, illetőleg bármely
kívülálló harmadik személy használati joga megszűnik. A korábbi közszolgáltató,
illetőleg bármely kívülálló harmadik személy korábbi használó és Közszolgáltató
egymással az üzemeltetési szerződések megszűnésére tekintettel — a Társulás
felügyelete mellett — elszámolni kötelesek, mely elszámolási időszaknak 2018. január
31-ig le kell zárulnia, az elszámolás megtörténtéről és annak jellemző adatairól
Közszolgáltató és Korábbi közszolgáltató a Társulás részére e határidőig
beszámolóra köteles.

II.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Társulás megbízza a Közszolgáltatót a Lerakó üzemeltetésével és a közigazgatási
területén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelen
szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási
tevékenységet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeitöl szóló hatályos jogszabályok szerint, - a Ht. 41. 5 (2) bekezdésében
foglaltakra és a Ptk. előirásaira tekintettel — a mindenkor hatályos helyi
önkormányzati rendeletei (a továbbiakban Or.) alapján, helyi kötelező
közszolgáltatásként végzi.

2. A szerzödö Felek rögzitik, hogy Közszolgáltató rendelkezik minösitési engedéllyel
(engedély száma: ...) valamint a Ht. 32/A. 5(1) bekezdés f) pontjában foglaltak
alapján kiállított megfelelöségi véleménnyel (megfelelöségi vélemény száma ).

Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a minösítési osztály szerinti
követelményeknek, valamint a megfelelőségi vélemény feltételeinek teljesitésétjelen
közszolgáltatási szerződés teljes hatálya alatt biztosítja.

3. A Közszolgáltató a jelen szerződésben rögzített feladatait jogszabályban
meghatározott mértékű szolgáltatási díj ellenében végzi, melyet az NNKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Közszolgáltató Zártkörüen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint fizet meg a Közszolgáltató részére, az 1. sz. mellékletben
részletezettek szerint.

4. A Il. 1. pontban meghatározott üzemeltetés és a közszol~áltatás magában foglalja a
mindenkor hatályos jogszabályoknak és a Lerakó Uzemeltetési utasitásának
megfelelően különösen:

— a Társulás tagjainak közigazgatási területén keletkező, a közszolgáltatás
hatálya alá tartozó összes szilárd települési hulladék gyűjtését, szállítását és
ártalmatlanitását, továbbá a szelektiv hulladékgyűjtés megszervezését és a
szelektív hulladék gyüjtését, szállitásátés kezelését,

— a beszállitott hulladék nyilvántartását,
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— a Lerakóhely területének őrzését, és gondozását,

a Leraköhely üzemeltetéséhez szükséges személyzet biztosítását

— a szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítását, illetve a szelektív
hulladékgyűjtő rendszerek kialakítását,

— lomtalanitást a Közszolgáltató a Ht. 43. 5(3) bekezdése, és a 44. 5 előírásai
alapján, az Or-ben meghatározottak szerint — valamint eseti megrendelés
alapján — végzi.

— a Társulás tagönkormányzatai közigazgatási területén elhagyott — illegális —

hulladék elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról — a Nt 61. 5 (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően — gondoskodik.

Ill.
A SZERZŐDÉS TARTALMA

1. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei a Nt. 41.5,42.5,43.5,44.5, és a 45.5-
ban megfogalmazottakon túlmenően különösen az alábbiak és a 2. számú
mellékletben felsorolt feladatok ellátására terjed ki:

a. A közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos
és teljes körű ellátásáról, beleértve havi rendszerességgel — a gyűjtés műszaki
lehetőségeinek figyelembe vételével — az elkülönített házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést.

b. A közszolgáltató a közszolgáltatást az Őr-ben meghatározott rendszer, módszer
és gyakoriság szerint, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben (OHKT) elöirtaknak megfelelően teljesíti, amelyek során gondoskodik
arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységet a
hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a törvényben (Nt.),
illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési hasznositási és
ártalmatlanitási célkitűzések teljesülni tudjanak.

c. A Közszolgáltatö kötelezettséget vállal, hogy a II. pontban foglalt feladatokat a
közszolgáltatás jogszabályi és szakmai követelményeinek megfelelöen
folyamatosan és teljes körűen elvégzi, biztosítja az üzemeltetéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.

d. A beszállított hulladék megfelelőségét a Közszolgáltató köteles ellenörizni, a
lerakásra nem engedélyezett hulladék áwételét köteles megtagadni. A
Közszolgáltató nem engedélyezheti veszélyes hulladék lerakását.

e. A Lerakóhely karbantartási, állagmegóvási munkálatainak elvégzésére a
Közszolgáltató köteles, melynek keretében gondoskodik a Lerakö és annak belső
úthálözata folyamatos tisztántartásáröl, az épületek, a kerítés és az egyéb
műszaki létesítmények karbantartásáról.

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

or. szobö Tamás
a Társulás Elnöke

Benke sándor
a Közszolgássló üg~’ozeföje

Benke sándor
a Közszolgállalö ügnezolöje



Szerkesztettem és ellenjegyeztem 2017. év ... hó ... napján:

f. A Lerakó fejlesztését — kapacitásnövelését és korszerűsítését — mint üzemeltető
jogosult végezni, amely esetben igényelheti a Társulás vagy tagjainak
támogatását is. A fejlesztés költségei külön megállapodás alapján oszolhatnak
meg a hulladékgazdálkodási rendszer szereplői között. Közszolgáltató jogosult
ilyen megállapodás kezdeményezésére, vagy saját forrásai terhére valósithatja
meg a fejlesztést, ám a megvalósitás során figyelemmel kell lennie a térségi
hulladékgazdálkodási rendszer és a közszolgáltatás érdekeinek
elsődlegességére.

g. A Közszolgáltató köteles a Lerakó üzemeltetéséhez szükséges berendezéseket
az Társulástól az .9. pont szerint átvenni, azok megörzéséröl, karbantartásáról
gondoskodni, a jelen szerzödés megszűnését követően a rendeltetésszerű
használattal együtt járó elhasználódás figyelembe vételével az Társulásnak
visszaszolgáltatni.

h. Közszolgáltat6 — ha az ártalmatlanitó működtetésére közremüködöt nem vesz
igénybe, avagy közreműködő igénybevételére nem köteles — jogosult a
közszolgáltatás keretein túl hulladék üzleti alapú ártalmatlanítására, mely esetben
— ha jogszabály kivételt nem tesz — a kőzszolgáltatás során megállapított
hatósági dijak nem kötik. A közszolgáltatás keretein túl ártalmatlanított hulladék
meg kell. hogy feleljen a hatósági engedélyeknek és az alkalmazott dij nem
eredményezhet versenyjogi szabálysértést. A közszolgáltatás keretein túl
hulladék befogadása csak a közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül és a
közszolgáltatás érdekeinek elsödlegessége mellett történhet. A közszolgáltató
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli egyéb hulladékgazdálkodási
engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevekénységét ne veszélyeztesse. A közszolgáltató
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli egyéb hulladékgazdálkodási
engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységböl származó eredményét köteles a közszolgáltatásra fordítani.

i. A Közszolgáltató az üzemeltetési utasítást csak az Illetékes szakhatóságokkal
történt konzultációt követően módosíthatja.

j. A Közszolgáltató a jelen szerzödés teljesítéséhez jogosult — a társulás döntése
alapján pedig köteles — közreműködöt igénybe venni. A közreműködő
igénybevételéhez a Társulás hozzájárulása szükséges. A Közszolgáltató a
közreműködő igénybevételéhez közbeszerzési eljárást csak akkor fo~tathat le, ha
az adott közszolgáltatási terület vonatkozásában nincs a jelenleg hatályos Kbt. 9.
~ (1) bekezdés h)-j) pongal alkalmazásával szerződtethető olyan közreműködő,
melynek foglalkoztatásához a Társulás hozzájárult.

k. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. pontban foglalt feladatot az
általános és a települési szilárd hulladék gyűjtésére, begyűjtésére, szállitására,
irányuló helyi közszolgáltatás jogszabályi elöirásainak és szakmai
követelményeinek megfelelően elvégzi.

Dr. szabó Tamás
a Támulás Elnöke
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I. A hulladékgyűjtés megszervezése a Közszolgáltatónak a jogszabályokban
meghatározottak figyelembevételével saját és diszkrecionális hatáskörében
történik, amennyiben arrajelen szerzödés nem tartalmaz rendelkezést.

m. A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonosokról (használókról) — lakosság, közületi,
Társulási intézmények — az Társulás által készített ingatlan (cím)lista alapján
jogosult és köteles a hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat ellá~i, feltéve,
hogy az ilyen adatkezelés a hatályos jogszabályoknak megfelel. A hatályos
adatokat tartalmazó címlistát az Társulás a szerzödés alálrásakor átadja a
Közszolgáltató részére, a mindenkori következő évre vonatkozó, hatályos
adatokat tartalmazó címlistát a tárgyév december 01. napjáig köteles az Társulás
a Közszolgáltatónak átadni.

n. A hulladék összegyűjtése, elszállitása — ha jogszabály másként nem rendeli —

hetente/havonta/eseti, vagy sajátos jelleggel, periodikus gyűjtés esetén lehetöleg
a hét azonos napján történik. Amennyiben a gyűjtés napja ünnepnap, a
Közszolgáltató köteles az elszállitást az ünnepnapon, a megelözö vagy a
következő napon a tulajdonosok (használók) tájékoztatása mellett elvégezni. A
tájékoztatás a Közszolgáltató feladata.

o. Amennyiben a hulladék összegyűjtésére az esedékes napon műszaki hiba miatt
nem kelti sor, ügy a Közszolgáltató köteles azt az akadály elhárítását követöen
haladéktalanul, lehetöség szerint a következő napon a tulajdonosok (használók)
tájékoztatása mellett elvégezni. A tájékoztatás a Közszolgáltató feladata.

p. A Közszolgáltató köteles a hulladék összegyűjtését, szállítását, és
ártalmatlanitását úgy elvégezni, hogy a közterületeken. a hulladéktároló- és
felrakó helyeken elhagyott hulladék ne maradjon, a Közszolgáltató az általa
elhagyott hulladék összetakarításáról köteles gondoskodni.

q. A Közszolgáltató a fogyasztók számára ügyfélszolgálatot működtet, gondoskodik
a fogyasztói tájékoztatásáról és a hozzá érkezett írásos észrevételek
kivizsgálásáról, az esetleges hibák kijavitásáról, a mulasztások pótlásáról. Az
ügyfélszolgálat helye: a Közszolgáltató székhelye és a Társulás székhelye,
valamint a társulás által meghatározott további ügyfélszolgálati pontok.

r. A Szerzödö Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Lerakóban történő
elhelyezés feltételei megváltoznának, vagy az összegyűjtött hulladékot a
Közszolgáltatónak — rajta kívül álló okból — más hulladéklerakóban kell
elhelyeznie, Úgy az ebből adódó többletköltségeket (p1.: elhelyezés költségei,
szállítás költségei) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, illetőleg az állami
feladatot a Ht. szerint koordináló szervként ellátó szervezettel szemben önállóan
— a jogszabály adta keretek között — érvényesíteni.

2. A Társulás jogai és kötelezettségei:

a. A Társulás határozatainak és a Társulás tagjainak a helyi közszolgáltatás igénybe
vételét és a szolgáltatás rendjét szabályozó rendeletének megalkotására,
módosítására mindenkor a jelen szerzódéssel összhangban, a Szerzödő Felek
egyeztetését követően kerül sor, különös tekintettel a közszolgáltatás során
kötelezően igénybe veendó Hulladéklerakó és Közszolgáltató tekintetében.
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b. A Társulás biztosítja közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a
Közszolgáltató, valamint a Koordináló szerv számára szükséges információk
szolgáltatását.

c. A Társulás gondoskodni köteles a közszolgáltatás körébe nem tartozó, és a
társult önkormányzatok közigazgatási területén folyó egyéb hulladékgazdálkodási
tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítéséröl.

d. A Társulás köteles a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának
biztosítására.

e. Szerzödö Felek vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági
rendelkezések a közszolgáltatás személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb
követelményeit érintöen a Közszolgáltatóra vagy a Társulásra vagy tagjaira
bármilyen többletterhet rónak, a Szerzódő Felek egyeztetnek és szükség szerint
kiegészítő megállapodást kötnek.

f. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását a Társulás jogosult
ellenőrizni.

3. Társulás határozatban, tagjai pedig ennek megfelelő Rendeletben szabályozhatják —

jogszabály elöírta esetben pedig szabályozzák — különösen:

— a közszolgáltatás tartalmát,

— a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a Közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az
egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat - a szolgáltatásra
vonatkozó szerzödés egyes tartalmi elemeit;

— a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a
közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és
feltételeit;

— a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban vagy a Társulási
Megállapodásban nem rendezett — települési és Társulási feladat-és hatáskőrt;

— jogszabályban meghatározott esetben az elvégzett szolgáltatás alapján az
ingatlantulajdonost terhelő dijfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj
legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények
eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét.

4. Társulás a határozataiban, tagjai az e határozatoknak megfelelő Rendeleteiknek
megalkotására, módosítására mindenkor a jelen szerződéssel összhangban, a
Szerzödő Felek egyeztetését követően kerül sor.

5. Társulás köteles a Közszolgáltató részére a szolgáltatás folyamatos és hatékony
ellátásához szükséges valamennyi információt biztosítani.

IV.
A TÁRSULÁS VAGY TAGJAINAK SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT

VÁLTOZÁS ESETE

Dr. Szabö Tamás
a Társulás Elnöke
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1. Társulás és/vagy tagjai, megszünésük, vagy a hulladék elhelyezésére vonatkozó
illetékességük elvesztése (p1. területi vagy funkcionális reform) esetére
kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak a jelen szerződésböl eredő
jogaiknak és kőtelezettségeiknek átruházásáról jogutódjukra, vagy arra, aki az
illetékességi körükben utódjukká vélik. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra,
hogy a jelen Szerződésböl eredő kötelezettségeinek a jogutóddal szemben is
maradéktalanul eleget tesz.

Vi.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

1. A Szerzödő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést 10 év határozott időre
kötik.

— A közszolgáltatási szerződés megszünik

— a határozott idő lejártával,

— a Közszolgáltató jogutód nélküli megszünésével,

— felmondással.

2. A Társulás a közszolgáltatási szerzödést a Ptk.-ban meghatározott felmondási
okokon túlmenően a Ht. alapján akkor mondható fel, ha

— a Közszolgáltató — kőzszolgáltatás ellátása során — a környezet védelmére vagy a
tevékenysége ellátására vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat
súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen
megállapította,

— a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben vagy jogszabályban
megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsérLette,

— ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minősitési engedéllyel, vagy megfelelőségi
véleménnyel.

3. A közszolgáltatási szerződés felmondási idejére vonatkozóan a Ht. 37. ~ (1), (1 a) és
a (2) bekezdéseiben foglalt hatályos előírásait kell alkalmazni. A felmondási idő alatt
a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatástváltozatlanul ellátja.

VII.
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

1. A jelen Szerződés megkötésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: Nvtv.) 11. ~ (3) bekezdése alapján, versenyeztetés mellőzésével
kerül sor.

2. Közszolgáltató kijelenti, hogy gazdasági társaság, igy az Nvtv. 3. ~ (1) bekezdés 1.
pont a-c) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

3. Közszolgáltató kijelenti továbbá, hogy az Nvtv. 3. ~ (1) bekezdése 19. pont a) - c)
alpontja alapján Közszolgáltató lehet.

Dr. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Közszolgánalá ag)nezelöje

Benke Sándor
a Kezszolgáltalá ügytazatöje



Szerkesztettem és el1enjegyeztem 2017. év ... hó ... napján:

4. Közszolgáltató vagyonkezelésébe kerül Jelen szerződés 1.9. alpontja alapján a Jelen
szerződés 3. számú mellékletében meghatározott vagyontárgyak (a továbbiakban;
vagyontárgjak) az ott megjelölt nyilvántartási értékeken.

5. Szerzödő Felek rögzltik, hogy a vagyontárgyak jelen Szerződésben feltüntetett
értékadatai csak tájékoztató jellegűek. A Közszolgáltatónak a birtokátruházás
napjával, a birtokátruházás napján érvényes nyilvántartási értéken kell a
vagyontárgyakat a nyilvántartásba bevezetnie, illetve Társulásnak a nyilvántartásából
kivezetnie. A vagyontárgyaknak a birtokátruházás napján érvényes bruttó-nettó
értékéről, az elszámolt értékcsökkenés mértékéről a Társulás a birtokátruházást
követően 90 (kilencven) napon belül irásban tájékozta~a Közszolgáltatót, aki a
vagyontárgyakat a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben veszi
nyilvántartásba.

6. Szerzödő Felek rögzitik, hogy a Közszolgáltatónak az Ingatlanokra vonatkozó
vagyonkezelői joga a Polgári Törvénykönyvről szöló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban; Ptk.) 5;168. 5 értelmében az ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzéssel jön létre, a Közszolgáltatót azonban a jelen Szerződés létrejöttének
időpon~ától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és kötelezettségei.

7. Közszolgáltató kijelenti, hogy a vagyonkezelt vagyontárgyak vonatkozásában
elsődlegesen a Ht-ban meghatározott közfeladatot (a továbbiakban; Közfeladat) lát
el, amely Közfeladat megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban; Aht.) 3/A 5 (1) bekezdése szerinti közfeladat fogalmának.
Közszolgáltató kijelenti továbbá, hogy a vagyonkezelt vagyontárgyakat elsődlegesen
a Közfeladat ellátása céljából kívánja használni és a vagyontárgyak a Közfeladat
ellátásához jelen Szerződés létrejőttekor teljes mértékben szükségesek. Szerződő
Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az Aht. 3/A 5 (1) bekezdése szerinti közfeladat
ellátására irányuló hasznositás útján is biztosíthatja azt, hogy a vagyonkezelt
vagyontárgyak az Aht. szerinti közfeladat ellátására legyen használva.

8. Közszolgáltató a vagyonkezelői jog ellenértéke megfizetésére évenként köteles. A
vagyonkezelői jog éves dijának mértékét szerződő felek évente felülvizsgálják.
Szerződéskötéskor a vagyonkezelői jog ellenértéke 5.000.000,- Ft + AFA/év.

9. A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlan-nyilvántartási térképen fel nem tüntetett, de
természetben az Ingatlanon álló, a jelen Szerződés aláirásakor már meglévő
épületekre és épitményekre, valamint a vagyonkezelöi jog fennállása alatt a
Közszolgáltató által létrehozott épületekre, épitményekre is, kiterjed továbbá
mindazon vagyonelemre, amely a vagyonkezelésében lévő vagyonból bármely
módon — igy különösen kitermelés, bontás, megosztás útján — újonnan jön létre,
feltéve hogy az újonnan létrejövő vagyonelem és a Közszolgáltató
vagyonkezelésében lévő vagyonelem tulajdonosa megegyezik, valamint arra a
vagyonelemre is, -. ideértve a tartozékot és az alkotórészt is — amely a vagyonkezelői
jogviszony fennállása alatt válik a vagyon részévé.

10.Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonkezelésében álló
vagyontárgyak állagát megőrzi, az ehhez szükséges karbantartási, állagmegóvási,
valamint üzemeltetési és fenntartási feladatokat folyamatosan ellátja.
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11.Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben a felújítás és beruházás fogalma
alatt a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban ekként meghatározott
fogalmakat értik. A Közszolgáltató által elvégzett beruházások elszámolására,
számviteli rendezésére a hatályos jogszabályok irányadóak.

12.A Szerzödö Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelt vagyontárgyak Közszolgáltató
részére történő birtokátruházására a jelen Szerződés hatálybalépését követő 30
(harminc) napon belül, a Szerződó Felek által előre egyeztetett időpontban kerúl sor.

13.A Szerzödő Felek a birtokátruházásáról fényképmelléklettel ellátott birtok-átruházási
jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza különösen; a birtokátuházás tényét,
helyét, idöpontját, a vagyonkezelt vagyon állapotát, állagát, a közüzemi méröörák
gyári számát és állását, stb. Közszolgáltató a jegyzőkönyv aláírásával az abban
rögzített állapot szerinti birtok-átruházás tényét elismeri.

14.Közszolgáltató a birtokátruházás napjától köteles viselni a vagyonkezelt vagyonnal
kapcsolatos terheket és a kárveszélyt, illetve ezen naptól kezdve jogosult a hasznok
szedésére is.

15.Közszolgáltató köteles a jelen Szerződésben, valamint a jogszabályokban előírt
kötelezettségeit teljesíteni.

16.Közszolgáltató köteles a vagyonkezelt vagyontárgyak értékét megőrizni, az
állagmegóvásröl, karbantartásról, műkődtetésről gondoskodni. A vagyonkezelt
vagyontárgyakat rendeltetésüknek, jelen Szerzödésnek, továbbá a rendes
gazdálkodás szabályainak megfelelően, a közvagyont használó személytől elvárható
gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti annak hasznait, ugyanakkor
köteles a vagyontárgyakkal összefüggő terheket viselni. Ezen költségeket
Közszolgáltató nem hárithatja át Társulásra.

17.Amennyiben a Társulás azt tapasztalja, hogy Közszolgáltató a fenntartási,
karbantartási és üzemeltetési kötelezettségének nem vagy nem teljes mértékben
tesz eleget, akkor a Közszolgáltatóval egyetértésben a feladatok elvégzésére — azok
jellegétól függő — határidőt jelöl ki. Amennyiben a Közszolgáltató a megjelölt
határidöig ezen munkákat nem végzi el, Társulás jogosult azokat a Közszolgáltató
költségére elvégezni vagy elvégeztetni. A munkák elvégzését Közszolgáltató nem
akadályozhatja.

18.Közszolgáltató köteles a vagyonkezelt vagyontárgyakat a mindenkor hatályos
számviteli jogszabályok előírásai szerint állományba venni.

lg.A Szerződó Felek a Ptk, 5;68. 5, 5;69. 5 valamint az 5;70. 5 szakaszaíval
összhangban kifejezetten rögzítik, hogy az Ingatlanok valamint az azon lévő épületek
a Társulás kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezik, azokon a Kózszolgáltató
által esetleg felépítendő építmények illetve értéknövelő hozzáépités, vagy beépités
vonatkozásában a megépítést/beépitést követően, de azt megelőzően sem
keletkezik közös tulajdon, azok mindvégig a Társulás tulajdonában maradnak, illetve
tulajdonába kerülnek.

20.A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Ptk. ráépitésre,
hozzáépitésre és beépitésre vonatkozó szabályai alkalmazásának akkor sincs helye,

Or. szabóTsn,ás
o Társulás Elnöke

Benke sándor
Közezolgállalá űgyeezelöje

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Közszolgállalá ügyvezel~e
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ha a Közszolgáltató által felépítendő építmények értéke az Ingatlanok értékét
lényegesen meghaladja.

21.Közszolgáltat6 a neki felr6ható okból bekövetkezett vagyonvesztés esetén, független
értékbecslő által készített értékbecslés alapján megállapított összegű pőtlási
kötelezettség terheli.

22.Bármely Szerződő Fél a tudomásszerzéstöl számított 30 (harminc) napon belül
köteles bejelenteni a másik Szerzödő Félnek, ha

— a jelen Szerződés tartama alatt a vagyontárgyak tekintetében a Társulás
tulajdonjoga bármely okból kifolyólag (hatósági határozat, jogszabályi
rendelkezés, stb. alapján) megszűnik, illetve

— az ingatlanok valamely ingatlan-nyilvántartási adata bármely okból (művelési ág
változás, telekmegosztás, területváltozás stb.) megváltozna.

23.Közszolgáltató köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyoritárgyakra — leQalább bruttó
nyilvántartási értékén — teljes körű vagyonbiztositási szerződést kötni és azt a jelen
Szerződés teljes időtartama alatt fenntartani, e szerződésben Társulást
kedvezményezettként megjelölni.

24.Amennyiben közszolgáltató a Kózfeladat ellátása céljából a vagyonkezelt vagyon
bármely elemét bérbe vagy bármilyen más jogcímen harmadik személy használatába
kivánja adni (a továbbiakban: Hasznosítás), a Hasznosításra irányuló szerződés
(továbbiakban: Hasznositási Szerződés) megkötéséhez köteles beszerezni a
Társulás előzetes, írásbeli engedélyét, a Hasznositási Szerződést az Nvtv., és az
egyéb vonatkozó jogszabályok és a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően
köteles megkötni, a Hasznosítási Szerződés jogszabályoknak való megfelelöségéért
Közszolgáltató kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik.

25.A Hasznositási Szerződést a Közszolgáltató úgy köteles megkötni, hogy az a jelen
Szerződés bármely okból történő megszűnését követően az 30 (harminc) napos
felmondási idő kikötése mellett rendes felmonclás útján is megszüntethetó legyen. A
hasznositásról Közszolgáltató a Használati Szerződés egy másolati példányának
megküldésével köteles tájékoztatni Társulást annak megkötésétöl számitott 30
(harminc) napon belül.

26.Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak Hasznosítására vonatkozó
Hasznositási Szerződést — annak időtartamátöl függetlenül - kizárólag olyan
természetes személlyel, illetve az Nvtv. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott átlátható szervezettel köthet, aki/amely a szerződésben vállalja, hogy

— a Hasznositási Szerződésben előirt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesiti,

— az átengedett állami (nemzeti) vagyont a szerződési elöirásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznositási célnak megfelelően
használja,
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— a Hasznosításban — a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként — kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek
vesznek részt.

27.Közszolgáltató köteles a Hasznositással összefüggően feltárni az Nvtv. 3.~ (1)
bekezdés 1. b) pontjában meghatározott belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetét, a
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosait.

28.A Hasznositási Szerződésben a Közszolgáltató köteles az öt megillető, kártalanitás
nélküli, azonnali hatállyal történő rendkivüli felmondási okként rögzíteni azt az esetet,
ha a Hasznosítás során átengedett nemzeti vagyon hasznosításában — közvetlenül
vagy közvetetten — résztvevő bármely szervezet a Hasznositási Szerződés
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható
szervezetnek.

29.Szerzödö Felek rögzítik, hogy az Nvtv. 11. ~ (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon
ingyenesen kizárólag közfeladat ellátásra, a lakosság közszolgáltatásokkal való
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztositása
céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható
vagyonkezelésbe. Közszolgáltatö ezt a 26. pont szerint esetben figyelembe venni
köteles. Az Nvtv. 11, ~ (16)-(17) bekezdéseire utalással szerzödö felek rögzítik, hogy
a Ht. 2. ~ (1) bekezdés 27. pontja alapján a versenyeztetés mellőzhető.

30.Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy
szerzödésellenes használat következménye. Ha Közszolgáltató a vagyonkezelt
vagyon bármely elemét harmadik személy használatába adja, az erre vonatkozó
szerződésben köteles kikötni a harmadik személy kárfelelösségét. Ha a harmadik
személy használó a vagyonelemben kárt okoz, Közszolgáltató köteles az okozott kárt
megtérittetni vagy a károkozás előtti állapot helyreállítását követelni, de a
Közszolgáltató a Társulással szemben a használó magatartásáért, mint sajátjáért
felel.

31 Közszolgáltató köteles a vagyonkezelt vagyonnal folytatott tevékenységböl származó
bevételeit, illetve költségeit és ráfordításait elkűlönitetten nyilvántartani úgy, hogy az
a saját vagyonnal folytatott tevékenységböl származó bevételeitöl, illetve költségeitől
és ráforditásaitól egyértelműen elhatárolható legyen.

32.Közszolgáltató köteles a vagyonkezelt vagyonról elkülönített nyilvántartást vezetni,
amely tételesen tartalmazza a vagyon elemeinek bruttó és nettó értékét, az elszámolt
terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összegét, valamint az értékben
bekövetkezett egyéb változásokat.

33.Társulás a jelen Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a jelen Szerződés 3. számú mellékletében részletesen megjelölt, a
... ingatlan-nyilvántartásban ... helyrajzi számú ingatlanoknak a Társulás, illetőleg az
önkormányzatok tulajdoni hányadai vonatkozásában a Közszolgáltató vagyonkezelői
joga, vagyonkezelésbe adás jogcimén 1/1 hányadban az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön. (bejegyzési engedély)

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Közszolgáltató ügyvezetöjeOr. Szabó Tamás

a Társulás Elnöke
Benke Sándor

a Közszolgáltató ügyvezelóje
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34.A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti eljárás

kezdeményezésének kötelezettsége és költsége a Közszolgáltatót terheli.

Viii.

Vegyes rendelkezések

1. Szerzödö Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos olyan jogszabályváltozás hatására, mely
esetlegesen a Közszolgáltató költségnövekedését eredményezi az üzemeltetési díj
ennek megfelelően módosul, vagy jelen szerződést a felek kölcsönös érdekeinek
megfelelően módosítják.

2. A Közszolgáltató és Korábbi közszolgáltató közötti elszámolás idötartama alatt a
hulladékgazdálkodási feladatok teljesítése során befolyó összegeket egymás között
az elszámolás érdekében megosztani kötelesek. A megosztás módját vagy mértékét
illetően felmerülő vitákban a bírósági utat a felek kizárják, az ilyen jogvítát a Társulás
dönti el,

3. A szerződés teljesítése során a Szerződó Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre
tekintettel a megállapodások, értesitések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások
csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerzödő Felek írásban teszik meg.
Irásbeli alaknak az ajánlott tértivevényes levél, illetk’e — különös tekintettel a
módosításokra — a közösen szerkesztett és aláírt okirat minősül.

4. A Szerződó Felek nevében a szerzödés hatályát érintő jognyilatkozatok megtételére
Társulás részéről annak Elnöke, Közszolgáltató részéről pedig a vezetó
tisztségviselő jogosult.

5. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szerződés hatálya alatt, És a megszünését
követően is mindkét fél kóteles titokként kezelni az általa megszerzett üzleti
információkat, és azokat csak annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a
szerzódésben foglalt feladat megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben
ahhoz a másik Szerződő Fél hozzájárult.

6. Jelen szerződést ismertetni kell a hulladékgazdálkodási rendszer résztvevőivel, hogy
a saját — törvényen vagy szerződésen alapuló — hulladékgazdálkodási feladataikat
ennek megfelelően szervezhessék.

7. A Szerződö Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel
próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen
szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a
Jászberényi Járásbiróság — vagy hatásköri ok esetére — a Szolnoki Törvényszék
kizárólagos illetékességének.

8. A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Közszolgáltató felelőssége kizárt a
hulladéklerakónak az általa történő üzemeltetése során felmerülő minden olyan
kárért, amely elhárittiatatlan külső ok (p1. árvíz, belvíz, földrengés, fóldcsuszamlás,
háboró stb.) következménye.
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9. Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely pontjának
érvénytelensége nem hat ki a Jelen Szerzödés egészére, az nem érinti a jelen
Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Szerzódó Felek az
érintett rendelkezések nélkül a jelen Szerzödést nem kötötték volna meg. A
Szerzödö Felek jóhiszeműen együttmüködnek annak érdekében, hogy az ilyen
rendelkezést mindkét Szerzödö Fél számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel
helyettes ítsék.

10.Szerződő felek jelen okirat megszerkesztésére és ellenjegyzésére, az ingatlanugyi
hatóság előtti eljárásra, ezen eljárások során a szerződő felek teljeskörű
képviseletére megbízzák Dr. Czifra Károly ügyvédet (5000 Szolnok, Szigligeti u. 2.
11/200.), aki e megbízás elfogadását jelen okirat ellenjegyzése útján igazolja.
Szerzódő felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvéd a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelözéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény és az ügyvédi kamara előírásainak megfelelően köteles a szerzödó
felek képviselői személyes adatait tartalmazó személyazonositó igazolványról
fénymásolatot készíteni, az ügylet és a felek adatairól nyilvántartást vezetni, és
irattárában, harmadik személyek részére hozzá nem férhető helyen megórizni. Az
eljáró ügyvéd a jelen szerzödés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
szerzödó felek személyes adatait bizalmasan kezeli, azokról felvilágosítást kizárólag
a fent irt jogszabályban említett esetekben a törvény által megjelölt hatóságoknak
adhat. A jelen szerződés aláírásával a szerződő felek a 2017. évi LIII. törvény szerinti
hatóságok részére az esetleg szükséges adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez hozzájárulnak.

ii Jelen szerzódés tényvázlatnak (megbizási szerzódésnek) is tekintendő, igy
okiratszerkesztő Ügyvéd vonatkozásában külön okiratba foglalt megbizási
szerződést, tényvázlatot csak valamely szerződó fél külön kérésére — és
vonatkozásában — lehet kiállitani. Szerzödö felek ezért jelen okirat aláírásával
kifejezetten elismerik és nyugtatják, hogy az ügylettel kapcsolatos jogi tájékoztatást
megkapták, különös tekintettel az adó és az illeték alapjának, mértékének és a
megállapításának, megfizetésének szabályairól, valamint az ingatlan-nyilvántartási
eljárás szabályairól, költségeiről. Kijelentik — jelen okirat tényvázlati (ügyvédi
megbizási szerződési) jellegére is tekintettel, hogy jelen okirat tartalma nem más,
mint az okiratszerkesztö ügyvéd részére adott— dokumentált— megbízói utasítás.

12.Jelen szerződés 2018. januári. napjával lép hatályba.

13.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvröl szóló
2013. évi V. törvény, a Ht. és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezéseit, továbbá a Kbt. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

Jászberény, 2017. ... hó... napján

Mellékletek:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltatás
finanszírozása

Dr. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Közszolgáöató úgyvezelöjeDr. Szabó Tamás

a Társulás Elrrökn
Benke Sándor

a Közszolgáealó ügyeezelöje
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2. A Közszolgáltató részletes feladatai
1. sz. melléklet

3. Vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dij és a közszolgáltatás finanszírozása

1. Felek egyezően rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
(egységnyi díjtételek) a Ht. 47. 5-a alapján kerül megállapitásra. A Ht. 47/A. 5 (1)
bekezdésében foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban; Hivatal)
Javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg, és az
állami hulladékgazdálkodásí kőzfeladat ellátására létrehozott szervezet, a
Koordináló szerv szedi be, valamint a Közszolgáltató részére szolgáltatásí díjat
fizet meg.

2. A Közszolgáltató és a települési önkormányzatok által létrehozott Társulás,
továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa a Hivatalnak köteles
minden olyan tájékoztatást és adatot megadni, amely a Hivatal
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelökészitő és
dijfelügyeleti tevékenységhez szükséges. A Közszolgáltató és a Társulás köteles
a Hivatal által megjelölt tartalommal és formában, határidön belül eleget tenni
tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Közszolgáltató és a Társulás
tudomásul veszi, hogy amennyiben e kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően
teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat kí.

3. A közszolgáltatási finanszírozásának elveit és módszereit a Ht. 47/A. 5 (6)
bekezdése alapján Felek a következők szerint rögzítik.

a) A Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a
Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásí díj megállapításért
felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási
díjat. A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladatalért szolgáltatási díjat fizet.

b) A miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási díj
felosztásának elvét. A miniszter a Koordináló szerv javaslatának figyelembe
vételével rendeletben állapítja meg a Koordináló szerv által a
Közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjat.

c) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező
kintlévőségeket.

d) A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Társulással szemben a
közszolgáltatás költségének megtérülése tekintetében semmilyen igényt nem
támaszUiat.

4. Felek a koordináció szabályait, valamint a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatási
díj beszedésének és kezelésének szabályait az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréröl, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 6g/2016. (111.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban; Korm.

Or. Szabó Tamás Benke sándor Or. Szabó Tamás Benke Sándor
a Társulás Elnöke a Közszolgállaló üg~aezetöte a Társulás Elnöke a Közazolgánató üg1aezelö;e
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rendelet) 4. ~ (1) —(3) bekezdései és a 11. ~ 12. 12. ~ rendelkezései alapján a - A Közszolgáltató által a teljesitésigazolásnak a Koordináló szerv részére a
következők szerint rögzítik: rendszeres adatszolgáltatás keretén belül történő megküldése a szolgáltatási díj

fizetésének a feltétele.
- a szolgaltatasi dijban a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas teljes kozvetlen

költsége megtéritésre kerül, Így a haszonanyag értékesitéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, bogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a
Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítéséböl
eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

- a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Mt. 92/B. ~
(2) bekezdése szerinti megfelelöségét vizsgálja

- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm.
rendelet 20. ~ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állitja ki.

. A Közszolgáltató hiányos vagy kése~elmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási dijkülönbözetet
pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes
szolgáltatási dijba beszámítja.

- A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos
valamennyi következményekért a Közszolgáltatót terheli felelösség.

- A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. ~ (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási dijfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló
szerv e kórben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Korm.
rendelet 20. ~ (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és
szükséges adataik megállapítása érdekében.

- Az előző pontban rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldőtt ingatlanokon
végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Korm. rendelet 20. ~ (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésöbb az értesités kézhezvételét követő 8
napon belül.

- Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően — a Közszolgáltató eltérő
adatszolgáltatása hiányában — a Koordináló szerv a kőzszolgáltatási díjat az
ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

- A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki
nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

- A Közszolgáltató a Társulás által kiadott teljesitésigazolással igazolja, hogy a
közszolgáltatás teljesitésével kapcsolatban kifogás nem merült fel.

Dr. Szabó Tamás Benke Sándor Dr. Szabó Tamás Benke Sándor
a Társulás Elnöke a Kdzszolgállatö űgyrezelóje aTámulás Elnöke a Kazszotgáltaló ügyvezelöja
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A Közszolgáltató részletes feladatai

- A Közszolgáltat6 tevékenységének az OHKT-ben foglaltaknak való
megfelelőségét a Koordináló szerv a Mt. 32/A. ~ (4) és (5) bekezdése szerinti
adatkezelés keretében ellenőrzi, és erről megfelelöségi véleményt állit ki. A
közszolgáltató az önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatot a vonatkozó
jogszabályok alapján, a Mt-ben, a Korm. rendeletben és az Or-ben
meghatározottak szerint köteles ellátni,

- biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést, valamint a szükséges
mennyiségű és minőségű képzettségű szakember alkalmazását,

- kötelezettséget vállal a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bövithető
teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére,

- a közszolgáltatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásáról évente beszámol a Társulásnak,

- vállalja a közszolgáltatás teljesítésével összefüggö adatszolgáltatás
rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működését,

- kötelezettséget vállal a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer müködtetésére,

- vállalja, hogy a fogyasztói kifogásokat és észrevételeket a jogszabályok által
előírt eljárási rendben kMzsgálja és orvosolja,

- legalább évente egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás
megszervezéséről, és a lomtalanitás körébe tartozó nagydarabos hulladék
kezeléséről, és az Őr. szerinti rendben gondoskodik a biohulladék
elszállításáról,

- ellátja az elkülönített hulladékgyűjtést,

- gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kezeléséről, ide értve a Társulás önkormányzatainak közigazgatási területén
elhagyott hulladék elszállítását, illetve ártalmatlanitását is,

- a hulladékgyűjtésre megfelelő, a Közszolgáltató, illetve alvállalkozója
embiémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák beszerezhetöségéröl,

- biztosi~a a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, szállítást, amennyiben
valamilyen rendkivüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, a
következő munkanapon-soron kívül pótolja,

Szerkesztettem és eltenjegyeztem 2017. év ... hó .. napján; ______

tevékenysége során betartja a hatályos kömyezetvédelmi, közegészségügyi,
munka-baleset- és tüzvédelmi szabályokat, amelyek esetleges megsértéséböl
eredó következményekért a polgári jog szabályai szerint felel,

rendszeresen tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat (-bérlöket, - használókat)
hírlevél, plakát, fogadóóra, hirdetések, stb. a szolgáltatással összefüggö
valamennyi lényeges körülményekről, ideértve a lomtalanítás időpontját is,

a Mt. 38. ~ (3) bekezdésben meghatározottakon tél a rendszeres
adatszolgáltatása körében köteles a Koordináló szerv részére a következő
adatokat megadni a közszolgáltatási területe vonatkozásában: a) a
közszolgáltatási díj számlázásához az ingatlanhasználókat terhelő
közszolgáltatási díj mértékét, b) minden olyan adatot, amely a Koordináló
szervnek a közszolgáltatási díj számlázásához és a szolgáltatási díj
megállapitáshoz szükséges,

Társulás közigazgatási területén hulladékudvarokat üzemeltet,

Szerkesztettem és ellenjegyeztem 2017. év hó ... napján;fl

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke sándor
a Köeszolgáltal6 ügr,ezelöje

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke sándor
a Közszolgállatö ügy~ezelöje
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3. számú melléklet

Vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak

Dr. Szabó Tamás Benke Sándor
a Társulás Elnöke a Közszalgánat6 Ogy~’ezeIöjo
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A Szelektív Hulladékhasznositó és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Név Székhely, törzskönyvi azonosító
Felelősségű Társaság cégjegyzékszám

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Kelet-Nógrád Térségi 3100 Salgótarján, Múzeum téri.
Hulladékgazdálkodási Társulás 798868

Alulírott tagok a következők szerint állapítják meg a korlátolt felelősségü társaság
társasági szerzödését: VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási 3100 Salgótarjári, Kertész u. 2.

PREAMBULUM és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 12-09-001807
Felelösségű Társaság

A Szelektív Hulladékhasznosíté és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségü
Társaság (a továbbiakban: társaság) létesitését a tagok a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. 5 (1) bekezdés 37. poritjában 2.3. Közös tulajdonú üzletrészben, ahol a REGIO-KOM Térségi Kommunális
meghatározott ‚közszolgáltató’ jogállás megszerzése és e jogállásból következő Szolgáltató Társulás a közös képviselő:
sajátos, a Ht. 2. 5 (1) bekezdés 27. pontjában összefoglalóan meghatározott
feladatok ellátása érdekében határozták el. Név Székhely, törzskönyvi azonosító

cégjegyzékszám
A társaság lé~ehozatalának célja a társaság tagjai működési területén
(közszolgáltatási terület) a hulladékgazdálkodással ősszefüggö feladatok REGIO-KOM Térségi Kommunális 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
összehangolt ellátása, illetőleg annak elősegítése. Szolgáltató Társulás 576734

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi REGIO-KOM Kft. 5141 Jásztelek, külterület 090/2 hrsz.
V. törvény 9/F. 5(2) bekezdésére tekintettel a társaság tagjai kinyilvánitják, hogy a
gazdasági társaság tevékenységéböl származó nyereség a tagok között nem 16-09-006070
osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. REGID-KOM Térségi Hulladékszállitási 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.

A társaság tagjai a társaság létesítéséről az alapitásakor hatályos jogszabályok Nonprofit Kft. 16-09-013258
ismeretében döntöttek, mely jogszabályok változása esetén törekednek jelen Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
társasági szerződés szükséges mértékű módosítására.

16-10-001579
1. Atársaság cégrieve, székhelye

JászapátiVárosüzemeltetö Nonprofit Kft. 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.
1.1. A társaság cégneve: Szelektiv Hulladékhasznosítá és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 16-09-003567

A társaság röviditett elnevezése: Szelektív Nonprofit Kft.

1.2. A társaság székhelye: ... 3. A társaság tevékenységi köre

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. Fő tevékenység:

2. A társaság tagjai 38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

2.1. közös tulajdonú üzletrészben, ahol a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék- További tevékenységek:
Gazdálkodás Fejlesztése Társulás a közös képviselő: 38.32 Hulladék újrahasznosítása

Név Székhely, törzskönyvi azonosító 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Zagyvakörnyéki Települési 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 838245 38.22 Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
Társulás 39.00 Szennyezödésmentesités, egyéb hulladékkezelés
Hatvan és Kömyéke Települési 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 4. Atársaság működésének időtartama
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése ~
Társulás A társaság határozatlan időre jött létre.

6. A társaság törzstőkéje

2.2. Közös tulajdonú üzletrészben, ahol a Kelet-Nógrád Térségi 5.1. A társaság törzstökéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes
Hulladékgazdálkodási Társulás a közös képviselő: egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
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5.2. A tagok a törzsbetétet a cég nyilvántartásba vétel iránti kérelme elóterjesztéséig 7,4, A pátbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény
szolgáltatni kötelesek. Tagok megállapítják, hogy alapításkor, illetőleg azt követően a szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen irható elő (pótbefizetés
teljes törzstőke szolgáltatásra került. gyakorisága).

6. Az egyes tagok törzsbetétje 8. Üzletrész

6.1. Közös tulajdonú üzletrésznél, ahol a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék- 8.1. A tőrzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az
Gazdálkodás Fejlesztése Társulás a közös képviselő: üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több

Név Törzsbetét összege (mértéke) jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak;jogaikat — ideértve a társasági szerzödés módosítását is — csak közös képviselőjük
Zagyvakörnyéki Települési 500.000,- Ft útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése helytállni. Az első közös képviselő a társasági szerződésben kerül meghatározásra,
Társulás azt követően pedig a közös képviselőt a jogosultak maguk közül válasziják meg a

Hatvan és Kömyéke Települési 500.000,- Ft tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
Társulás 9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
6.2. Közös tulajdonú üzletrésznél, ahol a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a
Társulás a közös képviselő: törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átnjházásra azért kerül sor,
Név Törzsbetét összege (mértéke) mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy

Kelet-Nógrád Térségi 500.000,- Ft kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elövásárlási jogra vonaU~ozó
Hulladékgazdálkodási Társulás rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelöltszemélyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kivánt üzletrész megszerzésére a
VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási 500.000,- Ft jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelösségű Társaság 9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történö átruházásához a taggyűlés (a társaság)beleegyezése szükséges. Az üzletrészen belüli közös tulajdon vonatkozásában

ugyanez a szabály érvényes.

6.3. Közös tulajdonú üzletrésznél. ahol a REGIO-KOM Térségi Kommunális 9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész
Szolgáltató Társulás a közös képviselő: nem ruházható át.

Név Tö,zsbetét összege (mértéke) ga. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

REGIO-KOM Térségi Kommunális 200.000,- Ft 10. A nyereség felosztása
Szolgáltató Társulás 10.1. A társaság tagjai kinyilvánítják, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből
REGIO-KOM Kft. 200.000,- Ft származó nyereség a tagok között nem oszUiató fel, hanem az a gazdasági társaság

REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási 200.000,- Ft vagyonát gyarapítja. A társaság nonprofit gazdasági társaságkánt kerül
Nonprofit Kft. megalapításra.

Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 200.000,- Ft 11. A társaság taggyűlése
Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 200.000,- Ft 11.1. A taggyűlés a társaság legföbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli
döntéshozatallal is határozhat.

7. Pótbefizetés
11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést elöirhat. vagy az ügyvezető által meghatározott egyéb magyarországi helyre, amely alkalmas

7.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: 20.000,000,- Ft. a taggyűlés zavartalan megtartására.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 11.4. Az egyes tagokat az üzletrészeik arányában illeti meg a szavazat oly módon,
hogy minden 1.000.000,- Ft után a tagot egy szavazat illeti meg. Ennek megfelelően
a szavazatok megoszlása az alábbi:
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114.1. Közös tulajdonú üzletrésznek, ahol a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás a közös képviselö:

Szavazatszám (db) Szavazati arány (%)
1 33,3

11.4.2. Közös tulajdonú üzletrésznek, ahol a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás a közös képviselő:

Szavazatszám (db) Szavazati arány (%)
33,3

11.4.3. Közös tulajdonú üzletrésznek, ahol a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás a közös képviselő:

Szavazatszám (db) Szavazati arány (%)
33,3

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
2/3-át képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a
megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szerepló ügyekben a jelenlévők által
képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a
megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam
nem lehet hosszabb tizenöt napnál.
11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény vagy jelen társasági szerződés
másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévök 2/3os
többségével hozza meg. A társasági szerződés módosításához valamennyi tag
„igen” szavazata szükséges.

11.7. Annak a határozabiak az érvényességéhez, amely határozat valamely tag által
a Mt. szabályai szerint tekintve képviselt közszolgáltatási terület vonatkozásában
rendelkezést tartalmaz (így különösen e közszolgáltatási területtel kapcsolatban
kötendő bármilyen szerzödés, e közszolgáltatási területtel kapcsolatos fejlesztés,
stb.), e tagnak az ‚igen” szavazata is szükséges. Ez a szabály akkor is irányadó, ha
az adott tag nem képviselteti magát a taggyülésen, vagy a megismételt taggyűlésen.
Ez a szabály attól függetlenül irányadó, hogy az adott kérdés a taggyűlés kizárólagos
napirendjébe tartozik-e vagy sem.

11.8. Mindazon kérdéseken túl, melyeket jogszabály a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, e társasági szerződés alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartoznak még az alábbi ügyek is:

.- a társaság szervezeti és működési szabályzatának megállapitása,

.— a társaság éves működési költségeinek megállapítása,

.- a felügyelőbizottság ügyrendjének megállapítása,

— a felügyelőbizottság elnökének kijelölése,

— az ügyvezetö vonatkozásában döntés a felmenwényröl,

— cégvezetó(k) megbizása, munkaszerzödésük jóváhagyása,

a jogszabály által nem szabályozott esetekben a hulladéklerakókban való
ártalmatlanitási dijainak meghatározása,

a Mt. 37/B. ~ alapján kötendö szerzödésekkel kapcsolatban alkalmazott
esetleges általános szerződéses feltételek megállapítása,

a Mt. 37/B. alapján kötendő szerződések jóváhagyása,

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések jóváhagyása,

— közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevó alvállalkozókkal
kötendő szerződéses kapcsolatban esetlegesen alkalmazott általános
szerződéses feltételek megállapítása,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozói dijak és
költségek elszámolási elveinek kialakítása,

— jogszabályban meghatározott esetek kivételével döntés az alvállalkozónak
járó esedékes dij visszatartásáról,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozók
teljesitésigazolási rendjének kialakítása,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozókkal
kötendő szerződés jóváhagyása,

— az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséről, feladatköréról, az adatkezelés módjáról, valamint az
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.
31.) Korm. rendelet szerinti rendszerelem fejlesztésével kapcsolatos döntések,

— a Mt. szerinti Koordináló szervezettől származó szokásos dijon felüli források,
illetőleg más fejlesztési források felhasználási módjának meghatározása.

11.9. A taggyűlés az ügyvezetó, a felügyelőbizottság, a felügyelőbizottság elnöke és
e személyek dijazása ügyében egy határozatban dönt.
11.10. A taggyűlés a napirendjén szereplő döntései meghozatala elött a
felügyelöbizottság irásbeli véleményét beszerzi.

11.11. A taggyülést az ügyvezető hívja össze.
12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult elsó ügyvezetője:

Név: Benke Sándor (anyja neve: Pásztor Julianna)

Lakcim: 2194 Tura, Tabán utca 12.

12.2. Az ügyvezetői megbízatás — az e/só ügyvezető kivételével — határozott időre,
mégpedig 3 évre szól, lejártát megelőzően azonban a taggyűlés újabb 1 évre
meghosszabbithatja.

— az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, dijazásuk
megállapítása,
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12.3. Az elsó ügyvezető megbizatása az alapitástól 2020. május 31-ig tart, Kamarai nyilvántartási száma: 007120

12.4. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését megbizási jogviszony alapján látja el. Lakcim: 5100 Jászberény, Bimbó utca 12.

12.5. Ügyvezetónek csak természetes személy választható. Az elsó könyvvizsgáló az alapitástól 2020. május 31-ig kerül megbízatásra,

12.6. A társaság elsó ügyvezetőjét a társasági szerződés tartalmazza, azt követően megbizatásának lejártát követően 3 évre a taggyűlés válasz~a meg a köriyvvizsgálót.
pedig a taggyűlés válasz~a meg. 17. A társaság megszűnése

12.7. Az ügyvezető jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amely nem tartozik a A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégitése után
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, azonban jogosult arra is, hogy valamely fennmaradó vagyont — ha jogszabály kivételt nem tesz — a tagok között a vagyoni
kérdésben annak ellenére a taggyűlés döntését kéije, hogy az adott döntés nem hozzájárulás arányában kell felosztani.
tartozik a taggyülés kizárólagos hatáskörébe. 18. Egyéb rendelkezések

13.Cégvezető 18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V.

13.1. A társaságnál cégvezetö(k) kinevezésére sor kerülhet, törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e

13.2. Az ügyvezetés a cégvezető(k) számára általános képviseleti jogot nem kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
biztosithat. 18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségü

14 Cénienvzés társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság
. egyszemélyessé válásátöl kezdödően az egyszemélyes társaságra vonatkozó

14.1, Az önálló cégjegyzésre jogosult az ügyvezető, szabályok szeiint működik, de társasági szerzödés helyett akkor kell alapító okiratot
15. Felügyelőbizottság készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be

újabb tagot.
15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választása kötelező. . . .. .. .18.3. A jelen tarsasagi szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
15,2. A társaságnál három természetes személy tagból álló felügyelőbizottság rendelkezéseit kell alkalmazni.
működik.

. Kel
15.3. A felügyelőbizottság tagjai: .. .Tagok alairasa:
Nev: ‚..

Lakcim: ... . ..

. . .. ... . . . . . Ellenjegyezte/kozokiratba foglalta:15.4. A megbizatas — az elso felügyelobizottsagi tagok kivételevel — hatarozott időre,
mégpedig 3 évre szól, lejártát megelőzően azonban a taggyűlés újabb 1 évre
meghosszabbithatja.

15.5. Az első felügyelőbizottsági tagok megbízatása az alapitástól 2020. május 31-ig
tart.

15.6. Az alapitáskor a felügyelőbizottság tagjait a társasági szerződés tartalmazza,
megbízatásuk lejártát követően pedig a taggyűlés választja meg azokat a tagok
delegálása alapján. Minden tag jogosult egy tag delegálására.

16. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: 0MB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság

Kamarai nyilvántartási száma: 001 gi 9

CégjeQyzékszám: 01-09-731880

Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A 2. em. 1,

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Gulyás Csaba





3. Napirend

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/20 17. ( ) számú ONKORMÁNYZATI RENDELET - TERVEZETE

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. ~ és 25. * (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

I. * E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. Eljárási rendelkezések

2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei
3. * (1) Támogatásra azjogosult, aki

a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédehni kedvezményben részesül, feltéve, ha a

kérelmező családjában az egy fáre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és lakásának fűtését
fatüzelésre Vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

2) A támogatás méltányosságból, jövedelemhatár nélkül is megállapítható am~ak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekö
vetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.
(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, ajogosulatlanul és

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) A kérelmeket 2018. január 31-ig lehet benyújtani az Onkormányzathoz
(4) Háztartásonlcént legfeljebb 10 q szén vagy 20 mázsa fa adható.

4. Záró rendelkezések

4. * (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2018. március 31-én hatályát veszti.

Já~zbo1dogháza, 2017. október 30.

Szűcs Lajos dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



.
Jászteleki Közös Önkormányzati hivatal sz. napirend

Jegyzője
5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050
E-mail: ~gyzo.telek~invitel.hu

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő testület!

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.~-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-
testületének feladatkörébe tartozik, hogy rendeletben szabályozza a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

A jogszabályi rendelkezés alapján, tekintettel arra, az Új rendelet tervezetét elkészítettem, kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt vitassa meg és fogadja el.

Jászboldogháza, 2017. október 24.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017 ( ) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. ~ -

ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

l.*

Helyi népszavazást a jászboldogházi választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2. ~

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/2001 .(V.3.) sz.
önkormányzati rendelete.

Jászboldogháza, 2017. október

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző


