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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
~ Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) [(arm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
JÁSzBOLDOGHÁZA Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év
időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.)
tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a
statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendeleti. * (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a
mélyszegénységben élők,
romák,
gyermekek,
nők,
idősekés
fogyatékkal élők.

‚

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv
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A település bemutatása
Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati, a Jászság déli határán fekvő település. Jászberénytől kb. 15 km-re,
délre fekszik. Szomszédos települések: Jánoshida (kb. 5km), Tápiógyörgye (kb. 8km). Közúton a 32-es
főútról Jánoshida felől érhető el, Illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti mellékúton, amit lmrédy
útnak hívnak, mert Imrédy Béla építtette. Megközelíthető még a Tápiószele —Tápiógyörgye
J~iböIdő~háiiköiőftiÚtőWis.
Régészeti leletekben főként a Csíkos nevű határrésze gazdag, ahol réz-, bronz-, szarmata- és
népvándorlás kori tárgyak kerültek elő. Különösen jelentős volt a 251 síros avar temető feltárása.
-

A település nevét egy Mátyás korabeli oklevélen 1458-ban említik először, Boldoghaza néven. Majd
olvashatjuk Bódogház /1550/, Boldogh Zallas /1567/, Boldogháza /1699/, Jászboldogháza /1960/
névalakokban is. Minden valószínűség szerint eredetileg is jász település volt, erre utal a Boldogszállás
elnevezés is. Nevében a “Boldog’ előtag az eddigi ismereteink szerint a “gazdag” személynévből
keletkezett, a “-háza” utótag pedig a megtelepült életmódra utal. A hatvani szandzsák 1550-es
összeírásakor 26 férfi lakost találtak a településen. 1567-ben pedig 14 gazda és 2 zsellércsalád lakta.
Nem tudni pontosan mikor pusztult el a falu, de a későbbi összeírásokban már nem szerepel. 1667-ben
említik újra, mint Berényhez tartozó pusztát.
A redemptio idején (1745-ben) Boldogházáért a megváltási összeget Jászberény fizette ki 8000 rajnai
forint értékben.
A XVIII. században gyakran lakatlan, s csak legelőként használják. 1852-ben már ugyan vannak rajta
tanyák, de állandó lakossága még hiányzik. Csak az 1850-es években, a tagosítás befejezésekor
szaporodott meg a lakosság a pusztán. A változás csak az 1870-es évek után volt tapasztalható. A Hatvan
-Szolnok közötti vasútvonal megépülése (1873) kedvezően hatott a település fejlődésére. A lakosság
számának növekedése egészen a XX. század közepéig tartott, s ez a folyamat indította el a települést a
fejlődés útján. Kialakult a tanyavilág öt központban (Csíkos, Tápió, Alsóboldogháza, Boldogháza,
Sóshida), ahol iskolák, olvasókörök létesültek. Ezeken a területeken 500 családi házban körül belül 3000
ember élt. Az itt lakók 1946-ban döntöttek arról, hogy Boldogháza önállóvá válását kérik, melyet júliusi
jei dátummal dr. Bibó István engedélyezett. Ettől a kortól számítjuk a település jelenkori történelmét.

Nevezetességei, közműVelődési- és közösségi színterei
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Alavander-kereszt (legrégebbi épített örökségünk 1832-ből)
Strandfürdő
Római katolikus (Szent Család-) templom: 1930-ban épült.
Szent Vendel-szobor (iskolapark): Eredetileg 1935-ben
készült. 2000-ben felújították.
Szent Vendel-szobor: (lmrédy út), 1905-ben készült.
Szent vendel-szobor (Csíkosi kövesút): szintén 1935-ben
készült.
Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
Könyvtár
Művelődési Ház
Ezüstkor Nyugdíjasklub
e-pont

Civil szervezetek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Polgárőrség
Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Faluvédő és Szépítő Egyesület
CondorsM.C.
Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti
Társasága
Onkentes Tuzolto Egyesulet
Ezüstkor
Nyugdíjasok
és
Magányosak
Egyesülete
Jászboldogházi Sportegyesület
Jászboldogházi lfjúságért Egyesület
Jászföld Hagyományőrző Egyesület
Csillagvirág Énekkar Egyesület

.
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Sport
A Jászboldogházi Sportegyesület 1962-ben alakult meg. Egykor labdarúgó-, sakk- és kézilabda
szakosztályt is működtetett.
. Jelenleg csak labdarúgó-szakosztálya van, ami a megyei 3-ban eredményesen szerepel. Egész
kicsi Óvodás kortól a felnőtt csapatig lehetőséget nyújt a gyermekeknek is a mozgásra,
meccseken, versenyeken való részvételre.
. Jászboldogházi Autósport Egyesület 2008-ban jött létre, majd 2014-ben megszűnt.
.

.

2013-tól a nőknek ingyenes zumbázásra van lehetőségük, mely pályázati pénzből valósult meg,
és még Jelenleg is működik. Haladva a korral és kielégítve az igényeket Nippon Zengo, TRX,
Gerinctorna is elérhető hetente egyszer. A sportcsarnok edzőteremében hetente háromszor
hozzá értő szakmai edző segíti a sportolást.

.

A futballpálya mellett kondiparkot próbálhatnak ki az érdeklődők, mely 2018-ban készült el.

.

Nyáron strandfoci, strandröplapda, úszás színesíti a palettát a helyi strandon. Pályázaton nyert
biciklikkel a táborozók mennek hosszabb, rövidebb túrákra.

~ Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték, melynek érvényesítése nem pusztán
követelmény, hanem az önkormányzatnak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül az életkortól,
attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy anyagi helyzete.
Az esélyegyenlőségi program célja a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség biztosítása a
településünkőn.
Helyi esélyegyenlőségi programunk célja:
.
biztosított legyen az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére, a helyi
önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott
intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében
• nevelés, oktatás területén minden gyermek (tanuló) az egyéni fejlődéshez szükséges
lehetőségekhez hozzá jusson
• a közszolgáltatásokhoz és egészségügyi szolgáltatásokhoz egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célia
Jászboldogháza település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket
a köznevelési intézményeket
az óvoda kivételével
érinto~ ~intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
—

—

A HEP helyzetelemző részének célia
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. 5(2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célia
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés
értékelés, kiigazitás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A lakónépesség bemutatása
1. számú táblázat Lakónépesség száma az év végén
-

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2012

1684

bázisév

1675
1675
1684
1685
1688
1679

99,5%
100,0%
100,5%
100,1%
100,2%
99,5%

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR,Önkormányzat

Lakónépesség
1690
1685
1680
1675
1670
1665

I
I
II
I’
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jászboldogházán az utóbbi években megállt a népesség csökkenése, ami annak köszönhető, bogy bár a
halálozások száma továbbra is magas maradt, nőtt a születések száma, és a bevándorlási kedv sem
csökkent. Ez a két tényező kompenzálta a magas halálozást, ezért mondhatjuk, hogy az utóbbi években
stagnált a lakosság száma. Ez annak tükrében, hogy az ország lakossága folyamatosan csökken, egy jó
adatnak mondható.

Állandó népesség
2.1. számú táblázat Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
-

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

Fő
Korcsoport

Férfiak
Állandó népesség száma (férfiak 13 0300, nők TS 0302)
0-2évesek(összesszámaTso3os,arányaTSO3l6)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-l7éves(féi-fiakTSO3OS, nőkTSO3O9)
18-59 éves (férfiak 13 0310, nők 13 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 évfeletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

824
19
100
24
510
51
139

Nők
854
18
90
22
471
71.
200

Összesen

Férfiak

(TS0301)
1 678
37
190
46
981
122
339

(T50303)
49,11%
2,21%
5,96%
1,43%
30,39%
3,04%
8,28%

Állandó népesség férfiak életkori megoszlása
-

0-14 évesek
M

15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek
65 év felettiek

Állandó népesség nők életkori megoszlása
-

3%

0-14 évesek

. 15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek
65 év felettiek
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Nők
(TS 0304)
50,89%
5,36%
1,31%
28,07%
4,23%
11,92%

3. számú táblázat Öregedési index
-

Év

65 év feletti állafldólakosok
száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosokszáma (fő)
(TS0327)

Öregedési•index (%)
(TS 0401)

191,67%

184,07%
17•~O8%
1~78,42%
168,66%

176,56%
Forrás: TeIR,KSHTSTAR,Önkormányzat

Öregedési index (%)
195%
190%
185%
180%

175%
170%
165%

I
I
I
I

160%
155%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jászboldogházán az öregedési index 2012-ig növekvő tendenciát mutatott, majd 2013-tál folyamatos
egyenletes csökkenés figyelhető meg. Ez a kedvező tendencia-mivel a 65 év felettiek száma még mindig
magas-elsősorban a 0-14 év közötti gyermekszám növekedésének köszönhető.
Nőtt a gyermekvállalási kedv, ami elsősorban az állami intézkedéseknek köszönhető (CSOK; Falusi CSOK;
Babaváró Hitel), másrészt annak, hogy a Jászboldogházai Önkormányzat a betelepülőknek vissza nem
térítendő támogatást ad a gyermekek után.

4. számú táblázat Belföldi vándorlások
-

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

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

Egyenleg
.

•

.~

.1

(TS0602)

2012

29

20

9

5,3

2013
2014
2015
2016
2017
2018

27
34
49
43
n.a.
n.a.

24
17
29
28
n.a.
n.a.

3
17
20
15
23
9

1,8
10,14
11,89
8,94
n.a
n.a

Jászboldogházán fontos szempont a település pozitív képének kialakítása, mint Önkormányzati, mint a
település lakói részéről’ Ez a rendezett lakókörnyezetben, Virágos kertekben, utcákban, parkokban is
megmutatkozik. A környező településeken jó hírnevet szerzett az óvoda, iskola. A falu lakói
barátságosak, nyitottak a beköltöző Új lakosokkal. A települést közvetlen vasútvonal köti össze
Jászberénnyel és Szolnokkal, ezért munka szempontjából könnyű a bejárás. Ezek a tényezők mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy évről-évre nagy a bevándorlások száma a faluba. Pluszként kell még említeni
az önkormányzat által gyerekek után adott vissza nem térítendő lakhatási támogatásokat a
beköltözőknek, ami a környék településeivel szemben még egy pozitív pont Jászboldogházának. Ennek is
köszönhető, hogy az utóbbi időben szinte az összes eladó ingatlan elkelt a faluban, és a község
lakosszámának a csökkenése megállt.
Jelenleg nincs már számottevő eladó ház a községben, ezért akár önkormányzati üres telkek eladásával
lehetne támogatni, hogy ez a kedvező folyamat ne álljon le, vagy akár forduljon meg.
Másik fontos bevándorlást segítő intézkedés, a munkahelyek teremtése lenne. Jelenleg Jászboldogházán
az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, mellette a szolgáltatásban, és a mezőgazdaságban, vagy az
építőiparban tudnak helyben dolgozni a munkát keresők.

5. számú táblázat Természetes szaporodás
-

Élveszületések száma Halálozások száma
(TS0702)
(TS 0701)

Év

Természetes
szaporodás (fő)
(TSr0703)

2012

5

31

-26

2013
2014
2015
2016
2017
2018

14
10
10
13
18
14

28
27
30
23
31
32

-14
-17
-20
-10
-13
-18

Forrás:TEIR,KSH-TSTAR

Természetes szaporodás (fő)

0I

-15

-20
-25

I
I

-30

Ebből a táblázatból azt a fontos információt tudhatjuk meg, hogy Jászboldogházán a halálozási
ráta az utóbbi években is magas maradt, és mivel a községben is megfigyelhető az, ami egész
Magyarországon, hogy elöregedik a lakosság, várhatóan nem is fog csökkeni az elkövetkező
években sem. Ez ellen szűrőprogramok szervezésével, és az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésével tudunk tenni.
A születések száma enyhe növekedést mutat, és mint írtuk ez az állami és az önkormányzati
intézkedéseknek köszönhetően, ez a tendencia várhatóan marad, sőt még kedvezőbb lesz.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

~ 1. Jogszabályi háttér bemutatása
———--—-1~1--A-programicészítésételőír6jogszabályi-környezet-rövid-bemutatása

--------

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (Xll.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (Vl.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.)
• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: FIt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
Az EU 2020 stratégic/
Az Európa 2020 oz Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz
tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket
2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási
arónyt 10% alá kell csökkentenL A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig
azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztó’dés reális veszélyt jelent
Nemzeti Reform Pro gram3
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogromok jelentik, melyeket o togállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok
alapján megfogalmazott nemzeti célokot, továbbá ismertetik, hogyan kívónják a kormányok a célokat
teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdenL A dokumentumok azt is
meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési
2

A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai

Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak — Intézkedések a stabilitás, a
növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30.
A
következő
lépés
—
A
Széll
Kálmán
terv
2.0)
Magyarország
Kormánya,
2012.
április
www.kormany.hu/download/37e8/80000/1-A k%C3%B6vetkez%CS%91 %c3%Ago%C3%A9s%20(5zKT%2020).pdf
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vonzatai lesznek.4 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőség! célcsoportok helyzete javításának
szempontjából közvetlen jelentó’séggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzórkózási Stratégia5
A Nemzeti Tórsadalmi Felzárkózás! Stratégia (NTFS) az Európa! Bizottság által 2011-ben jóváhagyatt „A
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyámatok
megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó
problématerületek gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek hosszú távú
elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja
előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a
gazdaságfejiesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai,
közigazgatási elképzelésekre.
—

—

„Legyen Jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülőzését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit A törvény
minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek
érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti
Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a
társadalom közös távlati érdeke.
Roma Integráció Évtizede Pro gram7
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről
szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzb hagy a Stratégiai Terv
végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket A Stratégiai Terv
négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód
érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó
célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok
eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási
területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatakon és intézkedéseken keresztül kívánja
megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X.
29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása
a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait,
megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat valamint ezekhez
kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén
történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (Xli. 27.) Korm. határozat rendelkezik.

Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2o2o/documents/related-document-tvPe/indeX hu.htm
Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia — mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest,
2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-fe!zarkozasi-strategia
6
47/2007. (V. 31.) 06V határozat a „Legyen Jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.;
www . bíztoskezdet. hu
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, 2008.
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1.2
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
-12/2011. (Xl.28.) Szociális ellátások helyi szabályairól
-Rászorultságtál függő pénzben! ellátások:
a, lakásfenntartási támogatások
b, rendkívüli települési támogatás van 2015 március 1-től
~~~c,háztartásLhulladékártalmatlanításL~begyűjtésLés szállítási díjtámogatás
-Természetben nyújtott szociális ellótós:
-közgyógyellátás: Járási Hivatalhoz tartozik
-63/2013. (VII. 29.) Nevelési, oktatási intézményben fizetendő térítési-, szociális étkeztetési díjairól
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és az Önkormányzat szerződése a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás hatékonyabbá tétele miatt. Jászberényhez tartozik.
2011. évi CLXXXIX. törvény Mo. helyi önkormányzatairól 2015. 03. 01. -tő! módosult, mely szintén
tartalmazza, hogy a szociális szolgáltatások és ellátások
mint helyi önkormányzati feladatok
keretében települési támogatás állapítható meg.
—

—

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az óvodai
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely 2015. szeptember 1- én
lépett hatályba.
A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, olyan családban él amelyben
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 3 vagy több gyermeket nevelnek, vagy ha az egy
főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg 128 810 FT-ot.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől
hatályos rendelkezései alapján a települési önkormányzat a szünidei meleg főétkezést a hátrányos
helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
gyermekek részére ingyenesen biztosítja.
A Kormány a 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes
tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjeszti ki a középiskola 9.
évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon
ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Tervben van, hogy 2020/2021 tanévtől minden gyermek
ingyenesen kap tankönyvet a közoktatásban.
2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1
Kapcsolódás helyi
koncepciókkal, programokkal

stratégiai

és

települési

önkormányzati

Településünkön a következő dokumentumok, koncepciók, programok a mérvadóak:
Jászboldogháza Község Költségvetési Koncepció
Sportfejlesztési Koncepció 2015. május 27
Jászboldogháza Község Gazdasági Program 2015. június 24
Jászboldogháza Község Vagyongazdálkodási Terv
Jászboldogháza Község Településrendezési Terv
Jászboldogháza Község Településszerkezeti Terv
Iskola, óvoda éves szakmai beszámolói
Civil szervezetek éves beszámolói
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dokumentumokkal,

Az Országos Mentőszolgálat az Európai Unió által támogatott kiemelt projektje által (TIOP-2.2.1.-11112012-0001. „Sürgősségi ellátás fejlesztése -mentés”) fejlesztéseket hajt végre, ezen belül mentőállomást
épít Jászboldogházán is. Az alapkőletétel 2015.04. 15.-én volt, az átadás várható időpontja 2015.09.20.
2.2

A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Őnkormányzatunk 2013. márc. 1-jén társult a Jásztelki Önkormányzati Hivatallal.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Jászberényi Munkaügyi Kirendeltséggel. Részt veszünk a Kistérségi
Startmunka Mintaprogramban:
• belvízelvezetést
o
közúthálózat javítását
o
téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást foglal magába.
A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (JÖSZ) részben hasonló a már megszűnt többcélú társuláshoz,
18 jászsági település a tagja ellátandó feladata főként az érdekszövetség.
2015. június 24.-én lett elfogadva az új alapító okirat a Mesevár Óvodáról, melynek működtetője az
Önkormányzat. Feladataihoz tartozik p1. a logopédiai ellátás megszervezése.
Iskolánk, a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Klebersberg
Intézményfenntartó Központhoz tartozik, 2013. jan. 1. óta tagiskolánk a tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc
Általános Iskola. Feladataihoz tartozik p1. a pályaválasztási tanácsadás.
A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központhoz társult Jászboldogháza is 2015. augusztus 3.-án. Végzett
tevékenységei<:
o

szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás: jelenleg 9 fő

iászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesület: 2008. május 19-én a Jászapáti 2000. MG. ZRt.
irodaházának tanácskozó termében 49 taggal megalakult a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület.
Az Egyesület céljai a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek
nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok
fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és
kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést és a vidéki területeket vonzóbbá téve
beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé
mutató tendenciák visszafordítása érdekében. További céljuk a vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi
kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése, valamint a szélesebb értelemben vett vidéki
gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a
helyi stratégiákon keresztül.
Jászok Földjén Turisztikai Egyesület: Az egyesület fő célja a Jászság 18 településének és a Jászság mint
statisztikai kistérség turisztikai fejlesztése. Feladatai között szerepel a tematikus utakkal kapcsolatos,
feladatok, mint marketing tevékenység, szervezés, kiajánlás, kiadványszerkesztés bonyolítása.
-

-

2.3
A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez a statisztikai mutatókat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A helyzetelemzés alapjául szolgáló adatokat a TEIR-ből, azon
belül a KSH és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal összegzéseibői, valamint helyi nyilvántartásokból
gyűjtöttük. Több területre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre vagy hiányosak az adatok.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológióban, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan
a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
-———-—-hátrónyok~---iskolai, képzettségbelt-ésfoglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zovarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást
követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére
nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni,
családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történá’ hozzáférés
hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási,
táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység
szempontjából meghatározó társadalmi Jellemző a családok gyermekszáma, illetve a
gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0—17 éves korosztályhoz
tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).
Ez oz állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való
kirekesztettségüket okozza.
—

-‚

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő
körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges
kizáródás súlyos társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él,
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket
és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át
azokat az alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint
egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A
törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit annak megállapítását a szociális
ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét a szociális ellátást nyújtó szervezet és a
jogosult közötti jogviszony főbb elemeit továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve
intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkö rét valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési
nyilvón tartására vonatkozó szabályokat.
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény
meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét formáit az
ellátások jogosultsági feltételeit valamint az ellátások megállapításával és folyósításával
kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.
a foglalkoztatás elősegítésérői és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Fit.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztósához való jog
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők
támogatásának biztosítása
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos
kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak
széleskörű biztosítósának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi
nemzetiségek ügye iránt kin yilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Jászboldogházán a romák aránya nem éri el az 1%-ot, a mélyszegénység nem jelenik meg náluk. Etnikai
hovatartozástól függetlenül községünkben a mélyszegények száma (ha a medián jövedelmet nézzüktartósan 50000 Ft/fő alatt) az aktív korúak között kb. 60%!
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban:
FIt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő
piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő)

Év

(Tsoso3)

(Tsogo4)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Regisztrált munkanélkülIe~nyiIvántartott álláskeresők száma (tő)
Férfi (T$ 0801)

Nő (TS 0802)

Fő

2012
578
581
1159
26,5
2013
576
581
1157
29,5
2014
580
581
1 161
24,5
2015
580
570
1 150
17
2016
585
564
1149
14
2017
591
557
1 148
14
2018
595
551
1 146
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi I-Iivatal,Önkormányzat

4,6%
5,1%
4,2%
2,9%

2,4%
2,4%
2,9%

Összesen

Fő

%

Fő

31
24,5
24,5
15,5
18,5
20
20

5,3%
4,2%
4,2%

58
54
49
33
33
29
37

2,7%

3,3%
3,6%
3,6%

5,0%
4,7%

4,2%
2,8%
2,8%

2,5%
3,2%
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3.2.2. számú táblázat Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
-

Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
számaösszesen

20 4v alatti (TS 1002)
20-24év(TS 1003)
25-29 4v (TS 1004)
30-344v (TS 1005)
35-394v (TS 1006)
40-444v (TS 1007)
45-494v (TS 1008)

Fő
Összesen

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

50-S4év(TS1009)

Fő
%
Fő
55-594v (TS 1010)
%
Fő
S9évfeletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

58

54

49

33

33

29

0,9%
7,75
13,5%
4,25
7,4%
8,25
14,3%
4,5
7,8%
8,75
15,2%
7
12,2%

2
3,7%
7,5
14,0%
3,25
6,0%
8,25
15,3%
7,25
13,5%
7,25
13,5%
5,75
10,7%

0,75
1,5%
7,25
14,8%
2,25
4,6%
4
8,2%
6
12,2%
4
8,2%
6,75
13,8%

1,25
3,8%
4
12,3%
5,25
16,2%
2
6,2%
3
9,2%
4
12,3%
4,75
14,6%

0,75
2,3%
4,25
13,1%
3,75
11,5%
2
6,2%
2,25
6,9%
2,75
8,5%
4,25
13,1%

1
3,5%
4
14,0%
4
14,0%
1
3,5%
1,5
5,3%
3
10,5%
2,5
8,8%

8
13,9%
7
12,2%
1,5
2,6%

7
13,0%
5,25
9,8%
0,25
0,5%

8,5
17,3%
6,25
12,8%
3,25
6,6%

3
9,2%
2
6,2%
3,25
10,0%

3
9,2%
3,75
11,5%
5,75
17,7%

3
10,5%
2,75
9,6%
5,75
20,2%
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Álláskeresők száma (fő)
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása bemutatja, hogy a munkanélküliség a
különböző korosztályok tekintetében miként változik.

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

~?ánya (TS1501f
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

%

Férfi

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

16,96
8,84
4,23
5,38
13,48
24,64
35,14

n.a.

n.a.

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

4
10
8
9

3
5
6
9
8
8

Q
7
15
14
18
12
13

57,1%
66,7%
57,1%
50,0%
33,3%
38,5%

42,9%
33,3%
42,9%
50,0%
66,7%
61,5%

5

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
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Nők
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b) alacsony Iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.5. számú táblázat Alacsonyan iskolázott népesség
Legalább az általános
Iskolai vegzeflseggel
iskola 8. evfolyamat
nem rendelkezo 15 eves es
elvegzett 15 eves es
idosebb nepesseg, a
idosebb nepesseg, a
megfelelo koruak
megfelelo koruak
szazalekaban
szazalekaban
-

.

‚

.

‚~

.

.

„

‚

‘

.„

.‘,

‘

2001
2011

‚

‚

.

‚

..

‚

‚

„

v

.

‚

.

.

.

Férfi
(T5
1601)

No(TS
1602)

Ferfi

%

%

%

90,4%
97,2%

82,8%
93,3%

9,6%
2,8%

‚

.

..

.

.

No

17,2%
6,7%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
Az ismert adatok tükrében Jászboldogházán az alacsony iskolázottság nem jellemző a 15 éves és Idősebb
lakosság körében, sőt az utóbbi években minimálisra csökkent a számuk.

3.2.6. számú táblázat- Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettségszerint
Regisztralt
munkanelkuliek
Év

Regisztralt munkanelkuliek/nyilvantartott allaskeresok megoszlasa iskolai
vegzettseg szerint

/nyilvántartott
allaskeresok
Sáltalánosnál
szama osszesen alacsonyabb vépzettség
-..

(TS0901)
Fő
Fő
%
2012
58
0,25
0,4%
2013
54
0,25
0,5%
2014
49
0,25
0,5%
2015
33
0
0,0%
2016
33
0
0,0%
2017
29
0
0,0%
2018
38
1
2,6%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

.

Fő
15,75
16,25
17
6,5
11,75
13
11

20

.

.

.

Altalanos iskolai
végzettség (TS 0902)
%
27,4%
30,1%
34,7%
20,0%
36,2%
44,8%
28,9%

.

.

.

.

8altalanosnal magasabb iskolai
végzettség (TS 0903)
Fő
41,5
37,25
31,75
26
20,75
21,5
11

%
72,2%
69,0%
64,8%
80,0%
63,8%
74,1%
28,9%

c) közfoglalkoztatás
Foglalkoztatási szempontból hátrányból indulnak az idős nyugdíj előtt állók, a kisgyermekes anyukák, és
a fogyatékkal élők. Mivel a for-profit szférában nehezebben találnak munkát, ezért az Önkormányzat
igyekszik a saját eszközeivel támogatni a hátránnyal indulókat. A JNSZMKH Jászberényi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályával évek óta eredményesen együtt működünk, Így a közfoglalkoztatásban tudjuk
dolgoztatni__hosszabb- rövidebb__távon azokat, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni akár
végzettségüknek, akár élethelyzetüknek köszönhetően. A résztvevők száma folyamatosan változik, de
annyi elmondható, hogy az utóbbi években jelentős csökkenést mutat, 2016 óta a felére esett vissza. Ez
köszönhető a versenyszférában fokozódó munkaerőhiányra, és a kedvező gazdasági helyzetnek.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (p1.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)

‚

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét nálunk részben az csökkenti, hogy a településről keletnyugati irányban nincs tömegközlekedés, viszont Hatvan-Szolnok felé a vonatközlekedés jó (hétköznap
óránként, hétvégente kétóránként mindkettő irányba). Ennek is köszönhető, hogy a munkavállaló
korúak nagy része Jászberénybe, és Szolnokra Jár ingázni, ahol több jelentős nagyvállalatnak
köszönhetően folyamatosan biztosítva van a munkaerő felvétel. A községbe buszos munkásjáratok is
járnak, akik helybe hozzák és viszik a dolgozókat, lerövidítve a munkába járás idejét.
Jánoshidára napi kétszer volán buszos járat megy, amit leginkább az iskolás korú gyermekek vesznek
igénybe.
Tápiógyörgye- Cegléd irányban csak saját erőből tudnak eljutni a község lakói, ezért munka
szempontjából jelentős hátránnyal indul az, akinek nincs saját gépjárműve.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Alacsonyabb a 15—24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az
oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése
utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek
száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség
befolyásolja és a biztos nyelvtudás hiánya. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a
munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző
személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.
Az Önkormányzat különböző tanfolyamokkal igyekszik a fiatal korosztály elhelyezkedését segíteni.
Pályázat útján angol nyelvi tanfolyamra sikerült szerezni forrást, ami pár hónapon belül megrendezésre
kerül. Evvel a megszerzett szakma mellé egy biztos nyelvtudással versenyképesebb munkaerőpiaci
helyzetbe kerülnek a részt vevő fiatalok.
Az iskolák közötti átmeneti időszakot nyáron diákmunkával segíti az Önkormányzat, ahol a fiatalok
kipróbálhatják magukat a munka több területén.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (p1. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A Jászboldogházai Önkormányzat a Jászberényi Foglalkoztatási Hivatallal karöltve az évek során nagy
hangsúlyt helyezett a felnőtt munkanélküli, vagy hátrányos helyzetű emberek képzésére, segítve evvel
e I helyezked és ü ket.
A „Tudásod a jövőd” keretén belül számítógépes alapismeretek oktatása folyt.
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Teljes munkaidős téli közfoglalkoztatósok:
-házi betegápoló képzés: tanúsítványt adott, 10 fő nő vett részt benne, 2013. december 1.- 2014.
március 31. között zajlott.
-alapképzés: 10 fő vett részt benne, férfiak és nők vegyesen, 2013. december 1.- 2014. március 31.
között zajlott.
TKKlfelnőttképzés:
~betanítottiöidségterrnesztő:400 órás volt,2014.május_12.-2014’augusztus 13, között zajlott._
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztotús:
-raktáros: 15 fő vett részt benne, férfiak és nők vegyesen, 2014. december 1.- 2015. március 31. között
zajlott, bizonyítványt adott.
A tanfolyamok sikeresnek mondhatók, mert egyrészt adott egy versenyképes szakmát a résztvevőknek,
másrészt segítve az elhelyezkedésüket csökkent a közfoglalkoztatottak száma a községben.
Az Önkormányzat mindenképpen szeretné folytatni a felnőttek képzését, és ehhez sikeres állami és
Uniós pályázatok, és a Jászberényi Foglakoztatási Hivatal által szeretne forrásokhoz jutni a jövőben is.
Ezek a tanfolyamok segíthetnek a mélyszegénységben élőknek, és a munka világába visszatérő nőknek is
a könnyebb elhelyezkedésben.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Az Önkormányzat közfoglalkoztatásban tudja foglalkoztatni a mélyszegénységben élőket.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az egyenlő bánásmód megsértése különösen érzékenyen jelentkezhet a munka, így a munkajog
világában, hiszen a társadalom egyes csoportjai, mint a romák, a fogyatékossággal élők, a nők, valamint
a fiatal és idősebb munkavállalók a megkülönböztetés alanyaivá válhatnak, kiszolgáltatottságuk okán
alacsonyabb jövedelemért, nem megfelelő munkakörülmények mellett, akár bejelentés nélkül,
„feketén” kényszerülnek munkát vállalni, olykor írásbeli munkaszerződés megkötése nélkül. Az uniós
szabályozás, a jogharmonizációs elvek azonban megkövetelik azt, hogy a munkához jutás, a
munkavégzés, a foglalkoztatás terén az egyenlő bánásmód érvényesülése egyaránt biztosított legyen.
Jászboldogházán a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem releváns.
3.3 Pénzbeli ás természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Magyarországon a szociális ellátórendszert három szereplő biztosítja: az állam, az önkormányzatok,
valamint a civil szektor és az egyház. Működésüket törvények és a törvényekhez kapcsolódó
kormányrendeletek, ágazati rendeletek, helyi rendeletek határozzák meg. Az önkormányzatok számára a
Szociális Törvény és Önkormányzati törvény írják elő, hogy mely ellátási formákat biztosítsák, valamint, a
képviselő testületek határozata alapján költségvetésük terhére melyeket vállaljanak fel. Ezeket az
önkormányzatok saját helyi rendeleteikkel szabályozzák. Ennek értelmében Jászboldogháza község
Önkormányzata biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 24 évi Ill.
törvényben meghatározott rendszeres segélyeket, támogatásokat, valamint az eseti segélyeket.
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Aktív korúak ellátása:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére
nyújtott ellátás, feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított. Akkor
~nem_biztositotLa_megelhetes,~ha_a_csaladnak az egy fogyasztasi egysegre juto havi jovedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500.- Ft.) 90 %-át és
vagyona nincs. Az ellátás havi összege 25.600.- Ft.
A támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A jogosultság fennállása alatt minden
támogatottnak legalább 30 nap jogviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a
felülvizsgálatkor. Erre több módon nyílik lehetősége az ellátottnak: nyílt munkaerőpiacon folytat
keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát
folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet végez, vagy
közfoglalkoztatásban vesz részt.
Az FHT-ra jogosult személy köteles a munkaügyi kirendeltséggel együttműködni és közfoglalkoztatásban
részt venni. A közfoglalkoztatásra határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni.
A munkavégzés ideje alatt az FHT-t nem folyósitjuk, de a közfoglalkoztatott személy aktív korúak
ellátására való jogosultsága fenn áll.
Felülvizsgálat során aki a 30 nap jogviszonyt nem tudja igazolni, annak az FHT-ra való jogosultsága
megszűnik. Ismételten támogatás csak akkor állapítható meg
az egyéb jogosultsági feltételek
fennállása esetén
ha a jogosultság megszüntetésének időpontját követően ismételten teljesíti a
szociális törvényben foglalt feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített
együttműködés a megelőző együttműködés időtartamának számításánál nem vehető figyelembe.
—

—‚

Rendszeres szociális segély:
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki a rá irányadó
nyugdijkorhatárt öt éven belül betölti, vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételeknek megfelel, (pl.krónikus betegség), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs
biztosítva a gyermek napközbeni ellátása. A Járási Hivatal hatáskörébe tartozik, mint aktív korú ellátás.
Az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt
szervvel kötelesek együttműködni.
Az együttműködés elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a munkaerőpiacra történő
visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a munkanélküliség káros hatásait segített
enyhíteni.
A rendszeres szociális segély összege a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejező
arányszámtól és a család összjövedelmétől függően változó. Minimum havi összeg: 1000.- Ft., maximum
havi összeg: 44.508.- Ft. Jövedelemmel nem rendelkező egyedülálló személy részére folyósított összeg:
25.650.- Ft! hó
Települési támogatások:
Pénzbeli: -rendkívüli települési támogatás
-lakásfenntartási támogatás
-temetési segély
Természetbeni: -köztemetés
-háztartási hulladák begyűjtési ártalmatlanítási, szállítási díjhoz hozzájárulás
-tüzelőanyag támogatás
‚
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A szociális ellátások közül az rendkívüli segély iránti kéreirnek száma tekinthető jelentősnek.
A temetési segély nyújtható annak a szociális rászoruló személynek, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles volt
ugyan, de a temetési költsége viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
A köztemetés a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem
lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről
nem gondoskodik.

3.3.1. számú táblázat Álláskeresési segélyben részesülők száma
-

Év

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

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) (TS 1101)
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3.3.2. számú táblázat Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
-

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyil
vántartott
_á1láskeresőkszáma..
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
Fő
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7,5
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6,5
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8,5
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7
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesitettek száma
Rendszeres szociális segélyben
Egészségkárosodási ás
részesített regisztrált munkanélküliek gyermekfelügyeleti támogatásban
Foglalkoztatást helyettesítő
száma (negyedévek átlaga) -75 1401 részesülők átlagos száma 2015. márc. támogatásban részesitettek átlagos
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGVr-re ás
FHT-ra)
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1-től érvényes módszertan szerint
(~J~5 54Q~)
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6
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Foglalkoztatást helyettesitő támogatásban részesülők

34 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, Illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

3.4.1. számú táblázat Lakásállomány
-

3.4.1. számú táblázat- Lakásállomány
Ebből elégtelen
lakhatási
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biztosító lakások
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Településünkön az összes lakásállomány száma az utóbbi években nem változott 815 db lakás található
Jászboldogházán. Az utóbbi években a megnövekedett betelepülések számának köszönhetően elfogytak
az eladó használt ingatlanok. Folyamatosan egy-két eladó ház van a községben ami az elhalálozásoknak
köszönhető. Új lakás építésére megfelelő telkek vannak eladók, ezért akár a támogatott CSOK
programnak köszönhetően várható Új lakások építése, ez eredményezheti a lakások számának
növekedését.
Pozitívum, hogy elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás nem található a faluban. Víz, gáz,
villany hálózat kiépített. Szennyvíz sajnos jelenleg még nincs bevezetve, egyéni derítőkkel oldják meg a
lakosok a szennyvízelvezetést. Jellemzően kertes házak találhatók a településen, egy-két társasház
található.
Szociális lakásállomány és egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs Jászboldogházán.
A bérlakások számában sem következett be változás.
A településen nem található lakhatási szegregáció.

3.4.2. számú táblázat Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
-

ÉV

Lakásfenntartási

Adósságcsökkentési

részesített
támogatásban
személyek
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támogatásban
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.
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Adősságcsökkentési támogatás

Lakásfenntartási támogatás
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.

e)Iakhatást segítő támogatások
Települési lakásfenntartási támogatás:
A Képviselő-testület természetben nyújtott szociális ellátásként települési lakásfenntartási támogatást
__~~nyujt a szocialisan raszorult szemelyeknek Normativ lakasfenntartasi tamogatasra jogosult az a szemely,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás: villanyáram-, a víz
és a gázfogyasztás, bérleti díj, tüzelőanyag költsége.
A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi
költségének 30%-a, de a támogatás havi mértéke minimum 2500 Ft, egy év időtartamra kerül
megállapítás ra.
A lakásfenntartási támogatást pénzbeli és természetbeni formában is nyújtjuk. A természetbeni ellátás
esetén a támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett
költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma ingadozó, a teljes lakásállományhoz képest nem
jelentős. A támogatási összeg több mindentől függ (Pl. hányan élnek a háztartásban)

—

f,

eladósodottság

Az Jászboldogházai Önkormányzatnak nincs arról adata, hogy a lakosság milyen szinten van eladósodva a
településen.
g,lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A tanyák száma 10 alatt van, mindegyik a település határához közel helyezkedik el, megközelítésük
viszonylagjó, a közműszolgáltatás kiépített.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek és szegregátumok Jászbodogházán jelenleg nincsenek.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Elsőként kiemeljük űz egészségügyről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.~ 4. pontját, mely előírja, hogy
a települési önkormányzat űz egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) űz alapellátáshoz kapcsolódó űgyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyifeladatok kőrében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztaságifeladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
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c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását ás
ennek esetleges romlása esetén lehetőségeihez képest saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahely~ iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
—

—

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
haziorvosi szolgalatok
száma
(TS 4401)

—

Orvosi ellátás

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgaltatasok szama
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)
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1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Háziorvasi szolgálat: Jászboldogházán egy háziorvos van, aki a gyermekorvosi feladatokat is ellátja. Bár
a népesség csökkenése az utóbbi években stagnál, ezt a háziorvos által ellátott esetek számában nem
tükröződött.2016-tól csökkenés következett be, az ellátott esetek számában.
2013-ban egy teljes körű felújításon esett át az egészségház, az Új Széchenyi Terv Észak Alföldi Operatív
Program (ÉAOP-4.1.21A-12-2013-0087) kódszámú pályázatának köszönhetően, ami most már korszerű, a
mai napnak megfelelő körülmények között várja a betegeket. Az épületben teljes körű gépészeti,
nyílászáró, villamosság cserét hajtottak végre. A homlokzat szigetelve lett, és az áramot napelemekkel
biztosítják. Emellett az eszköztár megújítására is folyamatosan ad be az Önkormányzat pályázatokat,
hogy akár az idősek, mozgáskorlátozottak, vagy akár kisgyerekes anyukák helyben, utazás nélkül el
tudjanak érni alapvető orvosi szolgáltatásokat.
Fogorvosi alapellátás: Hetente kétszer fogadja az egészségházban a betegeket.
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás: Orvosi ügyelet Jászberényben található.
Védőnői ellátás: Egy fő foglalkozik a kismamákkal és a gyermekekkel.
Iskola egészségügyi ellátás: Háziorvos látja el és a védőnő.
Kórházi ellátás: Jászberényben és Szolnokon tudják a községben élők a szakellátásokat igénybe venni,
ahova vonattal és saját gépjárművel tudnak eljutni.
Gyágyszertár: A hét minden munkanapján nyitva van, igazodva az orvosi rendelő nyitvatartási idejéhez,
így a község lakói helyben meg tudják venni a szükséges gyógyszereket.
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3.6.2. számú táblázat Közgyógye a asi igazolvánnyal rendelkezők száma
-

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS•5601)
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A közgyógyellátásra való jogosultságról a lakóhely szerint illetékes Járási Hivatal dönt.
A közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállása esetén a Járási Hivatal határozatában
megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a jogosultság kezdő időpontját és a gyógyító
ellátások elismerhető költsége figyelembe vételével a gyógyszerkeret összegét.
2015-ig csökkenés volt megfigyelhető a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számánál, majd újra
jelentős mértékben megemelkedett a számuk.

3.6.3. számú táblázat Ápolási díjban részesítettek száma
-

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
TS-5902)
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó vagy tartós
gondozásra szoruló, súlyos fogyatékkal élő vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását
ápolását végzi.
A vizsgált időszakban az ápolási díjban részesítettek száma csökkent 2014-ig, majd 2015161 újra
megemelkedett a számuk.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (Pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés:
Időszakos szűrőprogramjaink: vérnyomás- és vércukorszint mérés, látásvizsgálat, gyógycipőkészítés.
Tüdőszűrést rendszeresen végeznek a községben.
Mammográfiai szűrést Szolnokon végeznek 45 év feletti hölgyeknek behívásos alapon.
Gyermekeknek a kötelező életkori szűréseit a háziorvos és a védőnő végzi el.
Az Onkormanyzat 2015 Novembereben teljes koru egeszsegugyi szurovizsgalatot rendezett a
művelődési házban. A község lakói vérnyomás, koleszterin és vércukor mérést végeztethettek. A
testsúly, triglicerid, haskörfogat adatokból belgyógyász szakorvos felmérte a szív, és érrendszer
állapotát. Emellett szemész, urulógus, bőrgyógyász fogadta még a betegeket. Ez elsősorban az idősebb
és a mozgásában korlátozott lakóknak volt egy kitűnő lehetőség, hogy helyben elvégezhessék a
szükséges szűréseket.
‚

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés:
jászberényben és Szolnokon találhatóak szakrendelések.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése:
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi szabályokat 37/2015. EMMI rendelet írja elő.
Korcsoportonként meg van határozva, hogy mit, milyen mennyiségben, és gyakorisággal lehet adni.
A zöldségek és gyümölcsök nagy hangsúlyt kapnak az egészséges táplálkozásban. Ezeknek a nagy részét
Igyekszik az önkormányzat helyi forrásokból beszerezni.
A nyersanyagok egy részét (hagyma, burgonya, paprika, stb.) helyi őstermelőktől veszik, a gyermekek
mindennap kapnak zöldséget vagy gyümölcsöt a három főétkezésen kívül.
Az Jászboldogháza Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Hivatal közös
programja 2014 óta a közfoglalkoztatásban a járási startmunka mintaprogram támogatása, ahol a
mezőgazdasági ágazatban jelenleg 9 főt foglalkoztatnak. Ennek keretében megtermelnek több
nyersanyagot, p1. retek, újhagyma, stb. amit a közétkeztetésben tud az önkormányzat felhasználni.
A teljeskiőrlésű lisztből készült pékárukat is bevezették a közétkeztetésbe.
A lisztérzékenyeknek külön főznek.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés:
Jól működő futballélet van (ovisok is focizhatnak), ezen kívül zumba, karate, kézilabda, tenisz,
strandröplabda, strandfoci és konditeremben való testépítés közül lehet választani.
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a sportprogramokhoz való hozzáférés terén is
megteremtse az esélyegyenlőséget a község lakóinak, ezért különböző pályázatokkal igyekszik a
hátrányos helyzetből adódó különbségeket kompenzálni.
Jelenleg EFOP 1.5.3 megnyert pályázat, ahol az úszásoktatást, néptáncot, Nippon Zengő
TRX,
Gerinctorna sportolási lehetőségek közül választhatnak a falu lakói, és ezt az Önkormányzat valamilyen
mértékben támogatja, kiegyenlítve a hátrányos vagyoni helyzetből adódó különbségeket.
A község területén található focipálya, mellette a 2018-ban elkészült kondipark nyújt a felnőtt
korosztálynak sportolási lehetőséget. Sportcsarnok, benne edzőteremmel. A strand nyáron úszással,
strand focival és strandröplabdával bővíti a sportpalettát.
‚

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés:
2015. augusztus 3.-tól a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ vette át az önkormányzattól a házi
segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. Jelenleg egy fő jár ki 9 idős emberhez. A községben történt
felmérés alapján kiderült, hogy igény lenne egyidősek nappali otthonára, ahol az idősebb korú emberek
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étkezhetnének, különböző programokon, szakkörökön, előadásokon vehetnének részt képzett
szakápolók állandó felügyelete alatt. Idősek nappali ellátását azokon a településeken kell kötelezően
biztosítani, ahol háromezer főnél több állandó lakos él. Az önkormányzat pályázatok útján igyekszik a
megfelelő anyagi hátteret biztosítani a létrehozásához.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor:
Nincs olyan információnk, hogy hátrányos megkülönböztetés ért volna bárkit is.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül:
Szociális rászorultságtól függő települési támogatás. szociális étkeztetés.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

(

Műveló’dési Ház: Heti rendszerességgel tartanak itt többféle tornát. A nagyterem néha színházi,
egészségmegőrzési előadások színtere. Évente tüdőszűrést is tartanak. A jászboldogházai Nyugdíjasok és
Magányosak egyesületének is itt található a klubhelysége. Az önkormányzat pályázatok útján szeretne
pénzügyi forrást szerezni, hogy egy korszerű, a mai igényeknek megfelelőbb közösségi helyiséget
tudjanak kialakítani, ami megint a helyi kulturális élet színtere lehetne, mellette a sportolni vágyóknak is
helyet nyújtana.
Jelenleg az akadálymentesítés sem megoldott az épületben. Az EU-s szabályoknak megfelelően időszerű
lenne megoldani, hogy a mozgássérültek számára is elérhetőek legyenek az itt tartott programok.
Könyvtár: Minden korosztály számára kínál olvasnivalót, programokat gyermekektől az idős emberekig.
Az előző HEP sikereként könyvelhető el, hogy az édesanyákat segítendő létrehoztak egy baba-mama
klubot, ami 2014-től a mai napig működik, és népszerű a kismamák körében. Különböző előadásokat
hallgathatnak meg a védőnőtől, meghívott vendégektől, és még a kicsik is jól érzik magukat közben.
E-pont: A hivatal épületén belül található szabad internet hozzáféréssel. A mai világban már nincs rá
akkora igény, mivel szinte minden háztartásban megtalálható az internet.
Nyugdíjas klub: A Művelődési Házban van kialakítva egy helyiség, ahol rendszeresen tartanak
találkozókat, programokat.
Strand: Nyáron táborok helyszíne. Májusban egy a környéken is népszerű, és sok embert vonzó
motorostalálkozó kerül itt megrendezésre. Júniusban a Civil Egyesületek és az Önkormányzat közösen
tartanak itt falunapot, ahol az évről-évre megújuló, változatos és ingyenes programok sok résztvevőt
vonzanak, minden korosztály megtalálja a maga érdeklődésének megfelelőt.
Tájház: Kiváló helyszíne a generációk találkozásának. Rendszeresen tartanak itt közös programokat az
óvodások, iskolások, idős emberek részére, ahol picit belepillanthatnak a gyermekek a régi idők életébe,
izeibe, hagyományaiba. Például húsvétkor nyuszisimogatás, augusztus 20,-án kenyérsütés kerül
megrendezésre. Az önkormányzat pályázatokkal igyekszik biztosítani, hogy ez a mindenki számára szép
hagyomány folytatódhasson.
Sportcsarnok: A sporton kívül alapítványi bálok, rendezvények helyszíne is.
Sportpálya: Kisgyermek kortól egészen a felnőtt csapatig népszerűségnek örvend a foci
Jászboldogházán.
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b) közösségi együttélés jellemzői (p1. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A községben a közösségi élet harmonikus. Évente több rendezvény is megrendezésre kerül, amelyekkel
minden korosztályt igyekeznek megfogni, számukra érdekes programokat szervezni, ahol a község
lakóinak nagy része jól szórakozik, találkozik egymással. Mivel csekély számú a kisebbség, ezért etnikai
konfliktusok nincsenek, a roma lakók jól beilleszkedtek a falu mindennapjaiba.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Jászboldogházán jelentős a civil szervezetek száma, akik különböző területeken végeznek önkéntes
munkát, adományozásokat, akár a gyermekek, idősek, akár a rászorulók részére, vagy akárcsak a falu
szépítésével kapcsolatban. Különböző rendezvények, bálok rendezésével igyekeznek az anyagi hátteret
biztosítani. a működéshez, és az adományozásokhoz.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esél~egyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Jászboldogházán nincs roma nemzetiségi önkormányzat, mivel csekély a községben élő romák száma.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magasabb a munkanélküliség a
mélyszegénységben élők és romák körében

Önkormányzati közmunka programba bevonni őket;
Tanfolyamok szervezése szaktudásuk bővítése;
Új_munkahelyek_teremtése
Családsegítővel felvenni a kapcsolatot; lakossági
tájékoztatás megszervezése; Segítségnyújtás az ellátások
igénybe vételéhez; pénzügyi-életviteli tanácsadás; Pozitív
diszkrimináció

A hátrányos helyzetűek nem élnek minden
támogatási lehetőséggel
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1.
A gyermekek helyzetének általános jellemzői (p1. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
_~_J~szbnkogház~_fQntn~n* t~rtj~,, hogy a gyermekek védelmét biztosító alap-és szakellátások formái,
intézményrendszere, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodás, a gyermekek és a szülők alapvető jogai
és kötelességei biztosítottak legyenek.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
Az alábbiakban segítségül elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó
definíciókat és szabályozást.
Veszélyeztetettség: olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testb értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. S. ~ n) pont)
—

—

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelem be vétele a gyermekjóléti szolgáltatás
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejló’dése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat
jegyzője a gyermeket védelem be veszi (Gyvt. 68. ~ (1) bekezdés).
A
gyermekek védelme a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatórozott hatósági
intézkedések biztosítják.
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdij megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családbafogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartás nevelésbe vétel,
f) a nevelésifelügyelet elrendelése,
g) az utá gondozás elrendelése,

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és
személyek (Gyvt. 16. ~)‘
b) a fővárosifőjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény
fenntartója, vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának arvoslása érdekében
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. ~ (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és
vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. ~-a szerint
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és
nyu gellátásban,
korhatár előtti ellótósban,
szolgálati járandáságban,
balettművészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban,
időskorúakjáradékában vagy
olyan ellátásban
-

-

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá
tartozik. (Gyvt. 20/B. ~ (1))
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén
a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
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4.1.1. számú táblázat Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
-

Év

Véd~l~i%íbWVötfkiskÓTú
gyermekek száma
december 31-én
(TS3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2012

0

4

2013

0

3

2014

1

3

2015

1

1

2016

1

1

2017

5

5

2018

5

5

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
6

S
4
3

2

0r
1

2012

2013

2014

2015

Védelembe vett kiskorú

2016

.

2017

2018

Veszélyeztetett kiskorú

A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma sajnos nőtt Jászboldogházán az utóbbi
években. Ez mind az Önkormányzat, mind a Családsegítő és Gyermekjáléti Szolgálat mind a
jelzőrendszer Összes tagjára egy plusz terhet ró, és közben megalapozottá teszi a Helyi Esélyegyenlőségi
Program létjogosultságát. Az összes részvevő munkájára szükség van, hogy ez a szám lecsökkenjen, és
megvalósuljanak a HEP-ben kitűzött célok’
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, és ha a törvényben foglalt
_~JplJ~leknek_megfelel-a szünideigyermekétkeztetésnek,
b) a természetbeni támogatásnak (A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév
november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.),
-

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. ~ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (a nagykorúvá
vált gyermek:
középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem
töltötte be, vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be; és
a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap
közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.);
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, bogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg különkülön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.
-

-

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak
járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egy része ugyanakkor nem jelenik meg az
októberi statisztikához kötődő adatszolgáltatásban abban az esetben, ha erre az időre esik a
jogosultságuk megállapítása’ Fontos, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesülők legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért,
mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban vagy egyéb más okból
nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az elmaradt
gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a jövedelem
igazolását’ Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik.
—
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4.1.2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
-

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
__részesíte~tteJc éyj á.tIagp~ száma (TS 5801)_

2012

59,5

2013

54,5

2014

44,5

2015

44

2016

36

2017

39

2018

37

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Jászboldogházán az utóbbi években megfigyelhető, hogy csökken a rendszeres gyerekvédelmi
kedvezményben részesítettek száma. Ez egyenes arányban áll azzal, hogy csökken a településen a
munkanélküliek, és a közfoglalkoztatottak száma. A megnövekedett jövedelem miatt nem jogosultak a
kedvezményt igénybe venni.

d) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Vissza nem térítendő letelepedési támogatást ad az önkormányzat, ami gyermekenként 250 000 Ft.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretein belül a 0-3 éves rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére havi rendszerességgel tartós
élelmiszercsomag kerül kiosztásra. Ezt kibővítve a 7-14 évesek július- augusztusban kapnak hasonló
csomagot.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

4.1 3. számú táblázat— Kedvezményes óvodai. iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitoltése És elemzése opcionális.)
Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
réiők száma

227

88

0

46

43

26

91

0

20

8

32

29

102

0

25

31

24

21

89

0

14

33

26

22

101

0

0

31

23

35

163

0

0

39

25

31

153

0

0

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma

SO százalékos mértékű
kedvezményes étkezésre
jogosultak száma i-n.

óvoda

Iskola 1-8. évfolyam

évfolyam

2012

128

519

2013

12

2014
2015
2016
2017
2018

Év

[Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Az óvodában és az általános iskolában az ingyenes étkezésben résztvevők száma 2008-tél
folyamatosan növekedett.
2012-igaz étkezésre vonatkozó adatok az akkori iskolai társulás miatt nem főre lettek megadva.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 2015. szeptember 1 -jétől hatályos módositása értelmében, a bölcsödében és az óvodában az
ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
e) nevelésbe vételét rendelte e a gyámhatóság, vagy
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyijövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz
nettó összegének 13o %-át. 2019- ben jelenleg nettó 128 810 Ft/fő.
A törvénymódosítás miatt 2015-től megemelkedett az ingyenes óvodai étkeztetésben részesülők száma.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek az általános iskolákban ingyenes, a
középiskolákban féláru étkezésre jogosultak. Hasonlóan 50% kedvezményt kapnak az általános és
középiskolákban a tartósan beteg, vagy fogyatékos tanulók, valamint a három, vagy több gyermeket
nevelő családok. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelésbe vett gyermekek, valamint az utógondozói
ellátottak valamennyi intézményben ingyenesen étkezhetnek.
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Az utóbbi pár évben a rászorultak részéről nem mutatkozott igény a nyári ingyenes étkezés
igénybevéte lé re.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nincs adat arról, hogy Jászboldogházán lenne nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Mivel iászboldogházári nincs szegregált lakókörnyezet, ezért erről nincsenek információink.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (p1. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)

4.3.1. számú táblázat

—

Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2012

1

58

2013

1

63

2014

1

65

2015

1

59

2016

1

66

2017

1

76

2018

1

91

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
100

go
80
70
60

50
4°

30
20
10
O
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Községünkben 1 védőnői álláshely van. A gyermekvállalási kedv 2008 -2012 között mélyrepülésben volt.
A házasságkötések számához viszonyítva (2008-2013), mely 26 volt- kevés gyermek született. 2012-től
újra emelkedés volt megfigyelhető, ami az állami intézkedéseknek (p1. CSOK), és a betelepült kisgyerekes
családoknak köszönhető, és ez a tendencia napjainkig megmaradt.
A védőnő hetente négyszer fogadóórán fogadja egyénileg a kismamákat, szerdánként a háziorvossal
közösen tanácsadáson foglalkozik a gyermekekkel, kismamákkal, csecsemőkkel.
Mellette vérnyomás-, és vércukor mérést is végez a község lakóinak, óvódában és az iskolában
különböző szűréseket végez.
Az előző HEP sikeres programjában szerepelt Baba- mama klub létrehozásában, és működésében is aktív
szerepet vállalt a könyvtárosunkkal együtt, és a mai napig előadásokat tartanak a kisgyermekes
anyukáknak, s miközben 6k tapasztalatot cserélhetnek, és a kisgyermekek játszhatnak egymással.

4.3.2. számú táblázat—Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlenfelnőtt
Háziorvos által
háziorvosi praxis/ok ellátott felnőttek
száma
száma

Házi
kk

Haziorvosaltal
ellátott esetek
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnotthazi OrVOS
által ellátott
gyerekek száma

(TS 4601)

.

2012

0

na.

10263

0

235

0

2013

0

na.

10456

0

235

0

2014

0

na.

10674

0

240

0

2015

0

na.

10111

0

237

0

2016

0

na.

9933

0

236

0

2017

0

1485

9957

0

201

0

2018

0

1458

9588

0

193

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.3. Számú táblázat Böksődék ás bölcsőciébe beíratott gyermekek száma
-

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

Szociális szempontból
felvett gyerekek
száma (munkanélküli
szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés
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Nem
önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi,
magán stb.)

4.3.4. számú táblázat Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
-

Mukodo,
onkormanyzati
bölcsődei férőhelyek
száma

Egyéb, nem
onkormanyzati
k9l9s9~~9i,~
(mu&”i, magan
stb.) ferohelyek szama

Csaladi napkoziben
engedelyezettferohelyek
száma (december 31-én)
(TS 4901)

....„

..

..

Mukodo (osszes)
~ ~v~bolqsod!! ferohe!y
szama
.

..„.„

..

‚

..

.

.

.

.

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

..

.

.

..

Forrás: TelR, KSH Tstar, Intézményi

Az utóbbi évek folyamatosan növekvő gyerekszámának köszönhetően, a lakosság részéről egyre
nagyobb igény mutatkozik egy bölcsőde kialakítására, ahova a három év alatti gyerekeket el tudják
helyezni a szülők szervezett keretek között. A bölcsőde csakúgy mint az óvoda
a társadalmi
változások keltette igényként alakultak ki. A nők munkába állása, a nagycsaládok felbomlása, ami
részben a városiasodás következménye, szükségessé tette, hogy a gyermekek napközbeni felügyeletéről
szervezett keretek között gondoskodjanak, így Jött létre a bölcsőde és az óvoda intézménye. Manapság a
bölcsődei gondozás kérdése egyre több ember életét érinti hazánkban. Egyrészt a nők mielőbbi
visszatérése a munkába gazdasági szükségszerűség, hiszen a család megélhetéséhez az ő keresetükre is
szükség van, másrészt nálunk is egyre több az egy szülős család, ahol a gyermeket nevelő szülőnek
mindenképpen dolgoznia kell. Ráadásul hazánkban a lehetőség is adott az anyák számára, hogy három
évig otthon maradjanak gyermekükkel, ami nem teszi könnyebbé a döntési helyzetet.
A Jászboldogházai Önkormányzat pályázatot adott be a községben egy 7 férőhelyes mini bölcsőde
kialakítására, ami a helyi Mesevár Óvoda bővítésével tudna megvalósulni.
-

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (p1. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Nincs külön gyermekorvosi praxis, gyermekek ellátását a háziorvos látja el, és ő végzi el az iskolaorvosi
feladatokat is.
A gyermek szakorvosi és sürgősségi ellátás legközelebb Jászberényben van, ami körülbelül 20 km
autóúton, de vonattal is megközelíthető.
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c) 0—7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (p1. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz.
mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet zárójelentést. Ha nem a szülő
kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik. 2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
rriodositasaval_lehetove valt, hogy a tizennyolc honapnal fiatalabb gyermekek szamara, szakorvosi
vélemény és Javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt
készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett Javaslattal.
A rendelet 4. 5 (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében
szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr
gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás
javaslat alapján is elkészítheti.
A Megyei Szakértői Bizottság az úgynevezett „korais” vizsgálatait 0-5 év között végzi. A vizsgálat a szülő
kérésére, illetve egyetértésével indul, s annak megkezdéséhez a szülő Jelenléte szükséges. A
vizsgálat szakorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, vagy gyermekvédelmi javaslatra is indítható.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében 2013
szeptembere óta történik gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás. A
Jászberényi Tagintézmény Jászberény járás (Jászágó, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek) településein élő, korai fejlesztésre vonatkozó Javaslattal
rendelkező gyermekek és családjaik részére biztosít ellátást. A korai fejlesztés ambuláns formában
történik a tagintézményben. A fejlesztés tartalmát, heti órakeretét, szervezési kereteit (egyéni és/vagy
kiscsoportos fejlesztés), az ellátást végző szakember kompetenciáját az ellátásra javaslatot tevő
szakértői bizottság szakértői véleménye határozza meg.
Logopédiai foglalkozás van az óvodában heti egy alkalommal. Hetente háromszor gyógypedagógus jön
az SNI- BTMN- es gyerekekhez. Szociális segítőt lehet igénybe venni a családsegítőn keresztül, de sajnos
le vannak terhelve. Megoldást jelenthetne egy pszichológus, aki mind az óvodás. mind az iskolás
gyerekekkel tudna foglalkozni’
d) gyerrnekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A Joganyag tartalmazza az ellátásokra
vonatkozóan alapvető szabályokat, ellátási formákat, valamint a működtetésre vonatkozó
kötelezettségeket. A Jogszabály a gyermekek védelmének rendszerét négy fő kategóriába sorolja:
pénzbeli és természetbeni ellátások, gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások,
hatósági intézkedések. A gyermekjóléti alapellátások részei: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek
napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása.
e) gyermekvédelem
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A gyermekvédelmi jelzőrendszer a
gyermekjóléti szolgálatok által működtetett együttműködési rendszer az egészségügyi és oktatási
intézményekkel, különböző hatóságokkal. Célja a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. A gyermekvédelmi
jelzőrendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői:
az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat a háziorvos, a házi gyermekorvos) személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő központ); o a közoktatási
46

Intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó); o a rendőrség; . az ügyészség; a
bíróság;
a pártfogó felügyelői szolgálat; . az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó
szervezetek;
a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása; a javítóintézet,
gyermekjogi képviselő;
fővárosi és megyei kormányhivatal;
az állam fenntartói feladatainak
ellátására kijelölt szerv; a munkaügyi hatóság; a egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek;
egyházak; állampolgárok.
Az intezmenyt letrehozo 1997 evi XXXI torveny a gyermekek vedelmerol es a gyamugyl igazgatasrol
szerint „a gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához,
a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.” Az állam
elsőbbséget ad a családban történő nevelkedésnek, csak végső eszközként teszi lehetővé a családból
való kiemelést, ebben az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családba történő
visszagondozást.
Jászboldogházán a jelzőrendszernek köszönhetően a veszélyeztetett kiskorú gyerekek sorsa
folyamatosan követve van, és több közülük védelembe is lett véve.

f)

krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, Illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az Ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A
családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi
nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését a szociális segítőmunkát, a közösségfejlesztő
programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, a kríziskezelést, valamint a
nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
Községünkben a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Jászboldogháza Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata képviseletében egy fő hetente kétszer tart ügyfélfogadást. Ő foglalkozik a veszélyeztetett és
védelembe vett gyermekekkel, és folyamatos kapcsolatot tart a családokkal.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős-és szünidős programokhoz való hozzáférés
Jászboldogházán a következő mozgási lehetőségekből lehet választani a gyermekeknek: foci, néptánc,
társastánc, hittan, kézilabda, karate, úszótanfolyam. A strandon nyáron különböző táborozási és
sportolási lehetőségek vannak.
Heti egy alkalommal cserkész foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek, amin a helyi katolikus egyház
biztosít nekik programokat és közben közösséget formáInak.
Az önkormányzat pályázatokkal igyekszik támogatni a sportolási lehetőséget hogy minden gyermeknek
anyagi helyzettől függetlenül legyen lehetősége a mozgásra és az egészséges életmódra.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az óvodában ás az iskolában is elérhető az ingyenes és az 50%-os étkezés a rászoruló, jogosult
gyermekek számára. A szünidei és a hétvégi étkeztetésre nincs igény a rá jogosultak részéről.
A Kormány a 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes
tankönyvellátást egy ütemben vezette be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjesztette ki a középiskola 9.
évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon
ingyenes tankönyvellátásra jogosult a 2018/2019 tanévben is.
A 2020/2021-es tanévtől viszont már minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez a
köznevelésben és a szakképzésben, ez nagy segítség lesz majd a tanévkezdéshez a családoknak.
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I) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Jászboldogházán nincs erről adat, hogy történt volna hátrányos megkülönböztetés.

])

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein

A Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából 11 család hetente két alkalommal tej-kenyér adományban
részesül.
A Vöröskereszt december elején minden évben adománygyűjtést szervez a Tesco-ban, melyen helyi
önkéntesek segítenek, az általuk összegyűjtött adományokat a gyermekjóléti szolgálat osztja szét a
rászoruló családok között.
A Rászoruló Gyermekeket Támogató Operatív Program keretein belül havonta egyszer tartós élelmiszer
csomagot osztanak ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-3 éves gyermekek
részére. Július- augusztusban a 7-14 éves RGYK-s gyermekek is kapnak.
2017-től a Kistérségi Startmunka Program mezőgazdasági programeleme körében megtermelt
mezőgazdasági terményfeleslegből mezőgazdasági terménysegély adható azon családok részére, ahol
legalább egy tő az aktív korúak ellátására, vagy a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

4.4.1. számú táblázat Óvodai nevelés adatai
-

ÓVODAI ELLÁTOrTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

2

Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)

50
2

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama:
.

.

6-17

()
.

„

Szemelyi feltetelek

Fo

Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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4
4
O
2
O

4hét
Hiányzó
letszam
.

0
0
O
0
O

4.4.2. számú táblázat - óvodai nevelés adatai

3-6 éves korú
gyermekek
~
szama
Év

.
óvodába beírt
óvodai
.
. ..
Óvodai
.
óvodai ferohelyek
. . .
gyermekek
uvodai
gyermekcsoportok
.
feladatellatasi
.
.
.
. .
‚
szama
‚
szama
gyogypedagog’ai
szama
(gyógypedagógiai
helyek szarna . (gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyogypedagogiaL
~
(gyogypedagogial
.
‚
nevelessel egyutt)
‚
..
nevelessel
szama
nevelessel egyutt
(Ts 2801)
nevelessel egyutt)
együtt)
(T5 2501)
(TS 2401)
(TS 2701)
TS 2601)

2012

40

2

50

1

40

0

2013

39

2

50

1

39

0

2014

31

2

50

1

31

0

2015

31

2

50

1

31

0

2016

32

2

50

1

32

0

2017

35

2

50

1

35

0

2018

45

2

50

1

45

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Településünkön 2015-tál önálló közintézményként a Jászboldogházai Mesevár Óvoda látja el az óvodai
feladatokat. Előtte a Jászalsószentgyörgyi Cifrapalota Óvoda és Bölcsőde tagintézménye volt.
Alaptevékenységei közé tartozik:
o
Óvodai nevelés, ellátás szakmai, működtetési feladatai
o
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal ellátással összefüggő feladatok ellátása
• Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti többek között az esélyegyenlőséget növelő
nevelés szabályait. Az Alapító okiratának értelmében a magasabb jogszabályok törvényi előírásai
alapján integrált nevelést, integrációs felkészítést, valósít meg intézményük:
Integrált nevelésben azok a különös bánásmódot igénylő, organikus és organikus okokra vissza nem
vezethető gyermekek részesülnek, akiket a Tanulási Képességvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság
szakértői véleménye e körbe utal. Integrált nevelés kritériumai:
o integrált nevelés óvodapedagógia programjának, tervének elkészítése,
fejlődés nyomon követése, fejlesztési tevékenység megszervezése,
o állapotrögzítés, fejlődés változás értékelése, írásos rögzítése (ellátást végző szakember),
•a törvényi előírásoknak megfelelő heti óraszámban speciális egyéni fejlesztés, logopédus,
gyógypedagógus, pszichopedagógus, gyógytestnevelő biztosításával, ami az intézményvezető
felelőssége, s, az óvónői fejlesztés biztosításával.
gondoskodni kelt az inkluzív befogadás, elfogadás, egyenlő bánásmód elvének érvényesüléséről, s a
szükséges eszközökről.
Előírás szerint meg kell szervezni a kötelező felülvizsgálatot.
-

-

2019- ben a megnövekedett gyermekszámnak köszönhetően, nem csak a bölcsőde kialakítására, hanem
az óvoda bővítésére is felmerült az igény, mivel a maximális férőhelyek betöltésével, problémát jelentett
a jászboldogházi gyermeknek óvodai ellátásának biztosítása. Ezt a problémát jelenleg a férőhelyek
számának 60—ra növelésével, később egy harmadik csoport indításával tudná az önkormányzat
orvosolni. A gyermekek egyre több szociális, beilleszkedési, tanulási, magatartási, gonddal küzdenek.
Nehezebben alkalmazkodnak a társaikhoz, és ez a nagyobb létszámú csoportban fokozottan jelentkezik
problémaként. Ez az óvodai dolgozókra, szakemberekre is egyre nagyobb terhet ró.
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4.4.7. számú táblázat Általános iskolában tanulók száma, általános Iskolai napközis tanulók száma
-

Tanév

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

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

(TS1SO1)

(TS1BO1)

fő

M

fő

fő

2011/2012

88

92

180

35

19,4%

2012/2013

85

88

173

30

17,3%

2013/2014

75

88

163

30

18,4%

2014/2015

72

87

159

34

21,4%

2015/2016

75

90

165

43

26,1%

2 016/2017

75

90

165

43

26,1%

2017/2018
74
2018/2019
61
Forrás: TeIR, KSI-I Tstar, Iskola

89
92

163
153

48
38

29,4%
24,8%

~

‘

.

.

Általános iskolai tanulók és napközisek száma (fő)
2~
180
160
140

120

1001
80
60

401
201
O
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Általános iskolások

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Napközis általános iskolások

Bár településünkön folyamatosan csökken a gyermekek száma, az iskolában a létszám érdemben nem
változik, mivel a környező településekről több gyermeket ide íratnak be a szülők.
A 2018/2019-ben kilenc gyermek ballagott el az óvodában, de az iskolában 21 gyermek fogja elkezdeni
az első osztályt, a szomszéd községek gyermekeivel kibővülve.
Ez köszönhető a település rendezettségének és az iskola magas oktatási színvonalának.

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

____________

________________

feladatellátási helyek

___________________________

Az általános
iskolai osztályok
száma a
gyógypedagógiai
oktatásban{a_
nappali
oktatásban)
(TS_2101)

___________________

1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

0

8

1

2012/2013

0

8

1

2013/2014

0

8

1

2014/2015

0

8

1

2015/2016

0

8

1

2016/2017

0

8

1

2017/2018

0

8

1

2018/2019

0

8

1

Tanév

Az általános Iskolai
osztályok száma (a
gyógypedagógiai

Általános Iskolai feladatellátási helyek száma
(gyógypedagógiai oktatással

őktátassa egyOtt)
(TS 2201)

eg~űtt)
(TS 2001)
__________________________

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Általános iskolák adatai gyógypedagógia
-

9
8
7
6
5
4

3
2
1

O
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Gyógypedagógiai osztályok száma
Általános iskolai osztályok (gyógypedagógiaival együtt)
Feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

Iskolánkban minden évfolyamon 1 osztály van, külön gyógypedagógiai oktatás nincs.

4.4.12. számú táblázat A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
-

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban
(TS-230-1-)
Tanév

Fő
2011/2012

23

2012/2013

23

2013/2014

24

2014/2015

19

2015/2016

23

2016/2017

16

2017/2018

16

2018/2019

26

Forrás: TeJR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
8. évfolyamot eredményesen befejezők száma a nappali
oktatásban
30
25
20
15
10
5
O
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Iskolánkban a 8. évfolyamot befejezettek száma 100%.

a) a hátrányos, Illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Hátrányos Helyzetű(HH) és halmozottan hátrányos helyzetű(HHH) gyermek jelenleg az óvodában nincs,
az iskolában évek óta stagnál a számuk.(Hátrányos helyzetű gyermek 3 fő- halmozottan hátrányos
gyermeki tő).
A 2015 és 2017 felülvizsgálat során sajnos megállapítható volt, hogy nő a beilleszkedési, tanulási
magatartási nehézségekkel és a Sajátos nevelési igényű gyermekek száma mind az óvodában mind az
iskolában.
Az óvodában SNI-s gyermek a 2018/2019 tanévben 4 fő volt, BTMN-es 2 tő, 2 tő gyógypedagógus járt ki
hozzájuk Szolnokról, ill. Jászberényből heti három alkalommal. Az óvodavezető abban is látja a
problémát, hogy a gyermekek egyre több szocializációs, beilleszkedési, tanulási, magatartási gonddal
küzdenek. Nehezebben alkalmazkodnak társaikhoz, s ez a nagyobb létszámú csoportokban fokozottan
jelentkezik problémaként. Egy SNI-s gyermek az állapotának súlyosságától függően 2-3 egészséges
gyermeknek számít, így csökkentve a csoportba felvehető gyermekek számát.
Az óvodába visszamaradó tankötelezett korú gyermekek létszáma is növekedett. A szülők nem akarják
engedni a nyári születésű gyermekeiket iskolába
valamint több gyermeknél részképesség
fejletlenséget diagnosztizáltak a gyógypedagógusok.
Ezért rövid távú probléma megoldásként a csoportlétszám növelésével, hosszabb távon egy harmadik
csoport indításában látják a megoldást a szakemberek.
Az önkormányzat igyekszik ennek a feltételeit megteremteni, mivel a község érdeke is, hogy további
kisgyermekes családok tudjanak betelepülni, és a már itt élő családok is igénybe tudják venni az óvoda
szolgáltatásait. A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó napközbeni kisgyermek ellátásoknak
nélkülözhetetlen szerepük van a szülők korai munkába állásában, de ugyanilyen fontos a hátrányos
helyzetű gyermekek korai szocializációjában betöltött szerepük.
‚

—‚

Míg a 2014/2015 tanévben az iskolában ez a szám 8(SNI) és 9(BTMN) volt, addig a 2018/2019 tanévben
már 15(SNI) és 13(BTMN) nőtt. Ez a pár év alatt elég drasztikus növekedést mutat, ezért elmondható,
hogy nem csak az óvodában hanem az iskolában egyre több a segítségre szoruló gyermek.
b, közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (p1. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Óvoda: Heti három alkalommal gyógypedagógus jár ki Jászberényből és Szolnokról az SNl-s, BTMN-s
gyermekekhez. Logopédus heti egyszer jön.
Az óvodának járna még egy szociális segítő is aki segítve az óvodai munkát kapcsolatot tartana a
problémás gyermekekkel és családjukkal, de sajnos a leterheltsége miatt nem jut el Jászboldogházára.
Iskola: Fejlesztő pedagógusok járnak a problémás gyermekhez Jászberényből.
Megoldást jelenthetne egy óvoda- iskola pszichológus, aki igény szerint hetente többször helyben tudna
a gyermekekkel beszélgetni.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Jászboldogházán nincs hátrányos megkülönböztetés az oktatás területén, vagy intézményeiben.
A különböző egészségügyi, mentális, vagy szociális hátránnyal induló gyermekek már kisgyermek kortól
integrálva vannak egészséges társaik közé, evvel segítve fejlődésüket. Az esélyegyenlőségi program egyik
tő célja, hogy segítsük a különleges ellátást igénylő gyermekeket mind a szakemberek biztosításával,
mind a jelzőrendszer tagjainak hatékony együttműködésével a hátrányos helyzetű gyermekek számának
csökkentése érdekében.
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d) az Intézmények között a tanulók Iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Pályázatok útján Igyekszik az önkormányzat biztosítani, hogy a tanulók Iskolai eredményességét ne
befolyásolja a szociális hátterük.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az óvodában dolgozók ünnepekkor kis ajándékokat, könyvcsomagokat adnak a hátrányosabb helyzetű
gyermekeknek. Segítenek elosztani a felajánlott játékokat, ruhákat azoknak a nehezebb sorsú
családoknak akik elfogadják.
Az önkormányzat pályázati forrásból finanszírozza, hogy azok a gyermekek is elmehessenek
kirándulásokra, táborozni, vagy sportolni, akiknek a szülei ezeket nem tudnák megfizetni.

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

fejlesztési lehetőségek

Hátrányos családi helyzetből adódó
gyermekszegénység

Szociális hátránnyal induló gyermekek segítése,
hátrányuk csökkentése,- felszámolása a pozitív
diszkrimináció eszközeivel
Segíteni az integrációt az óvodába és az iskolába
szakemberek segítségével

Különböző egészségügyi, mentális, vagy szociális
hátránnyal induló gyermekek számának növekedése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1

A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A Munka törvénykönyvé ről szóló 2012. évi I. törvény 12. ~-a rendelkezik arról, hogy a munka viszonnyal,
így különösen a munka dúazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartanL
A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét minőségét,
mennyiségét a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést,
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kellfigyelembe vennt
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát amely rögzíti, hogy az
adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrónyba más, összehasonlítható helyzetben lévő
személyekhez képest amit nem tud befolyásolnb Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet,
családi állapotot, oz anyaságot és terhességet is.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
•
a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
•
a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, és a jövőbeli gyermekvállalásuk miatt,
.
a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
Ezen korcsoportokba tartozó nők különös figyelmet és támogatást igényelnek.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
-

Munkavállalási korúak száma
Eu

Ferfiak

(Ts 0803)

Nők
(TS 0804)

2012
578
581
2013
576
581
2014
580
581
2015
580
570
2016
585
564
2017
591
557
2018
595
551
Forrás: Telr és Jászberényi Járási Hivatal

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Ferfiak

Nok

Ferfiak
(TS 0801)

Nők
(TS 0802)

552
547
556
563
571
577
578

550
557
557
555
546
537
531

27
30
25
17
14
14
17

31
25
25
16
19
20
20

.

.
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‚

Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
590
580
560

•31

550
540
530

520
510
2012

2013

2014

Foglalkoztatottak

2015

2016

Munkanélküliek

2017

2018

Munkavállalási korúak

Munkavállalási korúak száma (fő)
1 400
1 200
1 000

800

.

600
400
200
O
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Nők
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2016

2017

2018

Foglalkoztatottak (fő)
1 200
1 000
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600

200

-

O
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Nők

Munkanélküliek (fő)
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Nők

A munkanélküliek nők aránya Jászboldogházán a munkavállalási korú népességhez viszonyítva
körülbelül ugyanannyi, mint a férfiak aránya. Egy százaléknyi különbségen belül mozog, néha a nők,
néha a férfiak javára. Mind a két nemre elmondható, hogy csökkent a munkanélküliek száma az utóbbi
években, ez a növekvő országos foglalkoztatottságnak köszönhetően.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Jászboldogháza Önkormányzata Pályázatokkal és a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával
együttműködve tanfolyamokkal Igyekszik a nők munkaerőpiaci helyzetét kedvezőbbé tenni.
Számítógépes alapismeretek tanfolyam zajlott a Tudásod a jövőd! keretén belül, melyben főként nők
vettek részt.
A hazi betegapolo kepzesen csak nok (10 fo) vettek reszt, 2013 december 1 es 2014 marcius 31 kozott
zajlott mely segítette őket a későbbi elhelyezkedésben.
Jelenleg angol nyelvtudás megszerzésére indul tanfolyam a községben, itt is számítunk a kiemelten
hátrányos korcsoportú munkanélküli nők magas részvételi arányára.
A bölcsődével és az idősek napközi otthonával Új munkahelyek teremtődnének a községben főként nők
számára. Az ehhez szükséges szaktudást tanfolyamok által szerezhetnék meg a résztvevők, és így
mindjárt induláskor meg lenne a megfelelő dolgozói létszám.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsonyabb iskolai végzettség hátrányt jelent a munkaerő piaci elhelyezkedésben. Helyben az
önkormányzat közmunka programban tudja dolgoztatni őket vagy napszámban mennek a helyi
mezőgazdasági vállalkozókhoz. Másik lehetőség, hogy a közeli városokban Pl. Jászberényben található
gyárakban vállalnak szaktudást nem igénylő munkát.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (p1. bérkülönbség)
Sajnos még mindig országosan, és Európában is megfigyelhető az a jelenség, hogy a nők ugyanazért a
munkáért kevesebb pénzt kapnak, mint a férfiak. Az Európai Unió jogszabályokkal, törvényekkel küzd a
hátrányos megkülönböztetés ellen, de csak lassan érhető el fejlődés ezen a területen.
Jászboldogházán nincs arra adat, hogy ilyen jellegű hátrányos megkülönböztetés érne valakit.
Az önkormányzat, mint munkáltató a saját intézményeiben eleget tesz az „egyenlő munkáért, egyenlő
bér” követelményeinek, ezzel követendő példát mutatva a helyi vállalkozásoknak.

5.2
A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (Pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)

Bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az ávadai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gandozható a bölcsődében.
Családi napközi
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesül4 továbbá
az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai
napközit vagy tan ulászabai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem
közoktatási célú ellátása.
A csaladi napkoz’ a csaladban nevelkedo gyermekek szamara nyujt eletkoruknak megfelelo nappali
felugyeletet, gondozast, nevelest, etkeztetest es foglalkoztatast
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Családi gyermekfelügyelet
A gyermekek napközben! ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját
otthonában.
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő
nappalifelügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést.
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek.
Házi gyermekfelügyelet
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközben! ellátását a szülő vagy más törvényes
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali
intézményben nem biztosítható (p1. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközben! ellátását nem vagy
csak részben tudja megoldani.
Alternatív napközbeni ellátás
Alternatív napközben! ellátás a játszó téri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocial!zációját támogató, valamint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali
felügyelet, sport-, Uletve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az
ehhez szükséges külön jogszabályban meghatározott személy! és tárgyifeltételekkel.
-

-

—

—

Óvoda
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdeté!g nevelő intézmény. Az óvoda
felvehet! azt a gyermeket is, ak! a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betöltt
feltéve, hogy m!nden, a településen, főváros! kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az ér!ntett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodás! hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodaifelvétel! kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. ~/
Általános Iskola
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a
tanóroi és tanórán kívül! foglalkozásokat. A törvény 4. s-ának 4. pontjában rögzít! továbbá az egész
napos iskola fogalmát mely olyan !skolaszervezés! forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a
délelőtt! és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.

Mint már korábban említettük a gyermekvállalás és a kisgyermeknevelés nagymértékben befolyásolja a
nők munkaerő piaci esélyeit. A kisgyermekesek elhelyezkedését a szolgáltatási hiányosságok
megszüntetésével lehetne növelni: elsődleges a bölcsődei férőhelyek kialakítása, másrészt az óvoda
létszámának a bővítése, plusz csoport kialakítása. Az édesanya Újra munkába állása a családi kassza
szempontjából is pozitív lenne, segítve a könnyebb megélhetést és megakadályozva a családok
e Iszegé nyedését.
Nagy szükség lenne még helyben 4-6 órás munkákra is, ahol a munkáltatók rugalmas munkaidő keretet
biztosítanak.

Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás terület
5.3. számú táblázat Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
-

ÉV

Védőnők
(TS 3201)
száma

0-3 óv közötti
száma
gyermekek

Átlagos
védőnőnként
gyermekszám
0-6 óv

2012

1

18

58

20
22
35
44
48
61

63
65
59
66
76
91

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (tő)
100
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:.40
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O
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2018

Községünkben egy védőnő van, aki ellátja születésüktől fogva a kisgyermekeket végig kísérve őket
egészen óvodás, iskolás korukig. A hét minden napján az édesanyák is bizalommal fordulhatnak hozzá
problémáikkal, tanácsokat ad akár a gyermek ellátására, akár a szoptatásra vonatkozóan. Hetente egy
napot a háziorvossal közösen tanácsadáson nézi meg, hogy megfelelően fejlődnek-e a gyermekek,
szükség szerint tovább küldi szakrendelésekre, kivizsgálásokra. Az utóbbi években jelentős mértékben
megnövekedett a születések száma Jászboldogházán, és várhatóan ez a tendencia megmarad még az
elkövetkező években is.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Magyarországon, mint a világon mindenütt a családon belüli erőszak általában a családban marad. Az
Európai UNIO felhívásokkal, reklámokkal igyekszik elérni, hogy a nők merjenek segítséget kérni, és
kilépni egy bántalmazó kapcsolatból. Jászboldogházán a Család és Gyermekvédelmi Szolgálat
munkatarsahoz fordulhatnak az erintettek, vagy akar a vedonotol is kerhetnek tanacsot
-—

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (p1. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A legközelebbi anyaotthon Szolnokon van, családok átmeneti otthona Gyöngyösön és Egerben található.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők aktívan részt vesznek a helyi közéletben, képviseltetik magukat a helyi képviselő-testületben,
tevékenyek a civil szervezetekben.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év
feletti nők különösen, többszörösen is hátrányban vannak a munkaerőpiacon. Helyzetüket
tanfolyamokkal, 4-6 órás, rugalmas munkahelyek teremtésével, közalkalmazotti foglalkoztatással
lehetne segíteni.
Az édesanyák elhelyezkedését egy mini bölcsőde létrehozásával, és az óvoda férőhelyeinek bővítésével
segíthetjük, hogy újra munkába tudjanak állni.
52 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során telepűlésünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nehéz a kisgyermekes anyukáknak a visszatérés a
munkába
A kiemelten hátrányos korcsoportú nők munkába
állásának segítése

Mini bölcsőde létrehozása;
Óvoda bővítése
Közalkalmazotti munka lehetősége;
4-6 órás, rugalmas munkahelyek teremtése;
tanfolyamok_szervezése
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (p1. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések
irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szálá 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
5. saját jogú;és
6. hozzátartozói
nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
az öregségi nyugd~],
• a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdijrendszer keretében járó hozzátartozói nyugeuátás:
1. az özvegyi nyugdij;
2. az árvaellátás;
3. a szülői nyugdi];
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5. özvegyi járadék.
Időskorúakjóradéka
A Szt. értelmében az időskorúakjáradéka azon idős személyek részére biztosít ellátást akik szolgálatiidő
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony
összegű ellátással rendelkeznek A Szt. 25. ~-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője
állapítja meg.
iászboldogházán mint oly sok településen elöregedőben van a társadalom. Az időskori demográfiai
jellemzők:
o
növekedik az idősek aránya
o
átlagéletkoruk nő
o
nők élettartama hosszabb
o
növekszik az özvegyek száma.
-

-
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6.1.1. számú táblázat

—

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma

Ev

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012
2013

233
220

331

564

322

542

2014
2015
2016

212
205
205

314
305
310

526
510
515

2017

n.a.

n.a.

#ÉRTÉK!

2018

n.a.

n.a.

#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Jászboldogházán a nyugdíjasok száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ami köszönhető a
magas elhalálozások számának.
A nők számának az aránya idős korban megfordul, és hatvan év fölött jóval magasabb, mint a férfiaké.

6.3.1. számú táblázat -65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

Fő
0
0
0
0
0
0
0

Fő
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forrás: TeIR, KSH Tstar
F

332
340
339
339
336

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

6.3.2. számú táblázat Időskorúak járadékában részesitettek átlagos
száma
-

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

Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Forrás; TeIR, KSH Tstar

időskorúak járadékában részesülők (fő)
4
3
3
2
2
1
1

O
2012

2013

2014

2015
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2017
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

6.2.3. számú táblázat Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
-

Regisztrált
munkanélküliek
szama

Év

.

Fő
2012
58
2013
54
2014
49
2015
33
2016
33
2017
29
2018
37
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TelR

55 óv feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
9
6
10
5
10
9
8

%
15%
10%
19%
16%
29%
29%
22%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
0
7
15
14
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12
13

Munkanélküliek száma (fő)
70
60

so
4°
30
20
10
0

55 év feletti tartós
munkanélküliekszáma
Fő

#ZÉRÓOSZTÓ!
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Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

A munkanélküliek aránya csökkent az utóbbi években, ehhez képest az 55 év feletti munkanélküliek
aránya érdemben nem változott. Ez is azt mutatja, hogy az idősek munkavállalás szempontjából
kiemelten hátrányos helyzetben vannak. A munkáltatók egészségügyi problémáik, és szakmai tudásuk
elavulása miatt kevésbé szeretik foglalkoztatni az Idősebb embereket, ezért a nyugdíj előtt
munkanélkülivé válók nehezen térnek vissza a munka világába.
Ez különösen az Idős, özvegyen maradt nőket érinti, akiknek a nyugdíj előtti években nagyon nehéz lesz
a megélhetés, ezért könnyen az elszegényedés szélére sodródhatnak.

b) tevékeny időskor (p1. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen.
A Jászboldogházai Önkormányzat közmunka programmal próbálja segíteni azokat, akiknek már csak
néhány évük van a nyugdíjig, vagy az önkormányzat által működtetett közintézményekben Igyekszik
nekik a koruknak megfelelő állást biztosítani.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az idősebbek a koruk miatt nehezebben találnak munkát, a versenyszférában kevésbé foglalkoztatják
őket.
Az idősödő munkavállalók munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos esélyegyenlőtlenségét főként
a romló egészségi állapotból és a képzettségbeni hiányosságokból eredő problémákra vezetik vissza a
munkaadók, amely problémák költségessé teszik az idősödő munkavállalók alkalmazását.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz Való hozzáférése

közösségi élet

A községben háziorvos található az Egészségházban ahol az idősektől kéthetente végezhetnek vérvételt,
különböző Vizsgálatokat’ Az önkormányzat fontos feladatának tartja az egészségház fejlesztését, orvosi
~~kŐI5IC köréi~l~i7bZi~íféiMJűÍőiib~5z?í 5álVázafókkal igyekszik a forrást hd~zá biztdsítani.
Gyógyszertár és fogorvos is található helyben, bővitve az elérhető egészségügyi szolgáltatások körét.
Rendszeresen végeznek szűrővizsgálatokat a faluban, ahol az idősek nagy számban vesznek részt.
Szociális szolgáltatások a községben élő idősek részére jelenleg a következők:
családsegítés; napi egyszeri meleg étkeztetés; házi segítségnyújtás(jelenleg 9 fő veszi igénybe);
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás( az utóbbi években 3 főre csökkent a számuk).
Az önkormányzat szeretne létrehozni egy idősek nappali otthonát, ahol szakápolók felügyelete mellett
az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust
biztosító szolgáltatást nyújtanak.
Megfelelő helyiséget biztosítanak a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, ruházatuk
tisztítására. Helyet biztosít a napi egyszeri meleg étkezés tálalására és elfogyasztására szolgáló
helyiségeknek. Az ehhez szükséges anyagi forrásokat az önkormányzat pályázatok útján biztosítaná.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
6.4.1. számú Művelődési közintézmények adatai
-

Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1
1
1
1
1
1
1

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
szama (leltári állomány)
(TS3901)
12144
10940
10987
11070
6799
8205
8493

Muzeális
intézmények
száma
(T54001)
0
0
0
0
0
0
0

Közművelődési
intézmények
száma
(T54101)
1
1
2
2
1
1
1

Forrás; TEIR, Könyvtári adatgyűjtés
Jászboldogházán található könyvtár, tájház, Művelődési Ház.
Jászboldogházán az időseket két nagy egyesület fogja össze: az egyik az Ezüstkor- Nyugdíjasok és
Magányosak Egyesülete; a másik a Csillagvirág Énekkar Egyesület.
A nyugdíjasok egyesületének a Művelődési házban van klubhelysége, ott tartanak rendszeresen
összejöveteleket. A csillagvirág Énekkar rendszeresen jár fellépésekre a környező rendezvényeken, a
települést népszerűsítő, közösségi kulturális értékek átörökítése a céljuk.
2016-2017-ben Gyere velünk a múzeumba” programon belül a falu idősei múzeumi előadásokon
vehettek részt. A helyi művelődési házban az idősek világnapja alkalmából színházi előadásokon
vehettek rész.
Az önkormányzat több pályázattal is támogatja az idősek programjait, hogy megelőzze az idősek
elmagányosodását. A közeljövőben a Nyugdíjasklub és a Kórus részvételével több programot is
szerveznek. Pl.: kenyérsütés augusztus 20.- án, különböző környező településeken, testvértelepüléseken
történő rendezvényeken való részvétel, fellépés.
„
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c) Idősek informatikai jártassága
Az előző HER célként tűzte ki, hagy az Idősek elmagányosodását csökkentő eszközként az időseknek
internetes tanfolyamot rendez, evvel is csökkentve az elmagányosodásukat, segítve a könnyebb
kapcsolattartást a távol élő családdal és Ismerősökkel. 2015-ben a helyi könyvtár informatikai
tanfolyamot szervezett, ahol a részvevők 80%-a idős ember volt, ezért a HER ezen programja sikeresnek
volt mondható.
Az időseknél is egyre több helyen megtalálható az internetes elérhetőség, és az okostelefőnok, ci~akár a
polgármesteri hivatalban is az e- ponton lehetőség van az informatikai hozzáférésre.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

‚

Az időseket érintő egyik fő probléma az elmagónyosodás. Az önkormányzat Igyekszik minél több idős
embert bevonni a helyi egyesületekbe, és számukra pályázatokkal programokat szervezni.
Már említettük, hogy községünkben Jól működő nyugdíjasklub van, mely közös kirándulásokat is szervez,
s a helyi közösségi életben is Jelentős szerepe van, szoros kapcsolatot ápol a Boldogházáról
Elszármazottak Baráti Társaságával. A helyi óvodával és iskolával is jó kapcsolatokat ápolnak, és évente
több közös programot is szerveznek, ami mint az időseknek, mint a gyermekeknek pozitív emlékeket
adott. Sok éve visszatérő közös program augusztus 20.-án az új kenyér sütése a tájházban, vagy Pl.
húsvétkor a nyuszisimogatás. Ez a generációk közötti távolság csökkentésére is nagyszerű lehetőség. A
helyi kórus nagy népszerűségnek örvend mint a helyi, mint a környékbeli rendezvényeken.
A megélhetési gondok csökkentését időseknél az önkormányzat különböző támogatások nyújtásával, a
nyugdíj előtt munkanélkülivé válók közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásával, és a még aktívabb
mezőgazdaságban dolgozóknak termelői piac létrehozásával igyekszik segíteni.
Életvitelt segítő támogatást nyújt több házi segítségnyújtással foglalkozó szervezet. Szociális támogatást
nyújtó személyes szolgáltatásba tartozik, hogy az önkormányzat az időseknek és egyedülállóknak kifizeti
a szemétdíj 50%-át, 80 év felett karácsonyi csomagot ad.
A megváltozott munkaképességűek és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők évi négyszer 10kg-os tartós
élelmiszer csomagot kapnak, amiben többek között rizs, tészta, lekvár, keksz, kakaó, stb. található. Az
önkormányzat dolgozói segítenek a kiosztásukban.
Romló egészségügyi állapotukat a helyi egészségügyi szolgáltatások bővítésével, Új orvosi eszközök
beszerzésével, és a helyben található szűrőprogramokon történő részvétel segítésével igyekszünk
megakadályozni.
Az idősek napközi otthonában az érintettek teljes körű ellátást kaphatnának mint a mentális, mint a
szociális szükségleteiket kielégítve, ezért az önkormányzat erre is pályázatot adott be.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Elmagányosodás

fejlesztési lehetőségek
Segíteni a közösségi életbe való visszatérést helyi civil
szervezetek segítségével; Közös programok szervezése
a_gyermekekkel;_Találkozók,_kirándulások szervezése
Kedvezményes étkeztetés, támogatások nyújtása;
nyugdíj előtti években a közfoglalkoztatásban
dolgoztatni_a_rászorulókat;_termelői_piac_létrehozása
Szűrőprogramokon való részvétel segítése;
Helyben található egészségügyi szolgáltatások, Orvosi
eszközök fejlesztése, Idősek napközi otthonának a
létrehozása

Megélhetési gondok

Romló egészségügyi állapot
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Fogyatékos személy: aki érzékszervi
így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszerv~ értelmi
képességeit Jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
-

___r~szvét~L~qr4n.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény I cikk szerint fogyatékos személy minden olyan
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos
egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő
társadalmi szerepvállalását

(

A fogyatékossággal élő embereket a magyar társadalomban is az egyik leghátrányosabb helyzetű
csoportnak tekintjük. Az érintettek kedvezőtlen egészségi állapota mellett a társadalmi
körülményeikben is számos nehézséggel küzdenek, melyek egyfelől jelentősen befolyásolják a
mindennapi életüket, másfelől a társadalom által elfogadott normákhoz való igazodást.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

7.1.1 számú táblázat- Megváltozott munkaképességíí személyekszociális ellátásaiban részesülők száma

nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők számaszociális ellátásaiban részesülők száma- Összesen
Férfiak (TS 6201)
Nők (15 6301)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

32
31
31
29
29
n.a.
n.a.

60
56
51
44
40
na.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
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Nők

A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásában részesülők száma folyamatosan
csökken 2012 óta. Érdekes adat, hegy Jelentősen több (néhány évben szinte a duplája) a nőnemű, aki
igénybe veszi ezt az ellátást. Ez adódhat abból, hogy inkább az Idősek szorulnak erre a támogatásra
szerzett mozgásszervi fogyatékosságuknak köszönhetően, és az idősebb korosztályban nagyobb a nők
aránya, a férfiak korai elhalálozása miatt.
Megváltozott munkaképességű személy egészségügyi állapota: az egyén fizikai, mentális, szociális
jóllétének betegség, Illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség következtében
fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait (a továbbiakban: egészségkárosodás) figyelembe
véve meghatározott állapot.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (p1. védett foglalkoztatás,
közfogla Ikoztatás
A megváltozott munkaképességű személyek halmozottan hátrányosak a foglalkoztatás területén a
közlekedési nehézségek; kommunikációs nehézségek; alulképzettség, a korábbi végzettségek elavulása,
elszokás a tanulástól; korábbi kudarcokból adódó motivációcsökkenés; átmeneti vagy tartós
önértékelési problémák; terhelhetőség, stresszel való megküzdés; ellenük irányuló diszkrimináció miatt.
Magyarországon a megváltozott munkaképességűek különösen érintettek a munkaerő-piaci hátrányok
által, illetve esetükben isa hátrányok gyakran halmozottan Jelentkeznek.
Az Európai Unió, és az Emberi Erőforrások minisztériumának fő célja, hogy a fogyatékossággal élők is
láthatóak, hallhatóak legyenek, és a társadalom aktív, egyenjogú és egyenrangú tagJaiként élhessenek.
Az integráció legfontosabb eszköze a foglalkoztatás, ezért a kormány mindent megtesz azért, hogy egyre
több megváltozott munkaképesség ember találjon munkát. Ezt különböző intézkedésekkel(
rehabilitációs kártya), és különböző Unió által finanszírozott képzésekkel igyekszik biztosítani.
Helyben 2003-2012 között volt lehetőségük dolgozni egy cégnél. Jelenleg csak a szomszéd településeken
vagy messzebb tudnak elmenni dolgozni a fogyatékkal élők Jászberénybe vagy Szolnokra.
Jászboldogházán a közfoglalkoztatásban valósul meg az integrált foglalkoztatás.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Ajelenlegi Jogi környezet Szigorúan szabályozza az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását.
A községben nincs információ arról, hogy diszkrimináció ért volna bárkit is megváltozott
munkaképessége miatt a foglalkoztatás területén.
c)önálló életvitelt támogató helyi_intézmények, szolgáltatások, programok
7.1.2. számú táblázat Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
-

Év

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek
száma (TS 5001)

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
Nappali ellátásban részesülő fogyatékkal élő személy nincs, ilyen intézmények nem találhatóak
Jászboldogházán.
7.2
Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Ellótósiformák:
Fogyatékosság! támogatás: A Fot. 22. 5-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a
súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegít~ havi rendszerességgel járó
pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől
függetlenül
anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő
társadalm! hátrányok mérsékléséhez.
-

-

Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1 98 7. (XII. 27.) MT rendelet értelmében
aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, Illetve 80 %-os vagy azt
meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást
részére nem állapítottak meg, rokko ntság! járadékra jogosult.
Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedés! kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. 5-a értelmében szerzési és átalakítás! támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
o
aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
o
aki látás! fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnok; autistának; mozgásszerv! fogyatékosnak
minősül,
o
akit a vakok szemelyi jaradekanak bevezeteserol szolo rendelet alapjan 2001 julius 1-jet
megelozoen vaknak minositettek, vagy aki vaknak ‚ vagy gyengenlatonak, mozgasszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül
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Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátásiformák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek
otthona, rehabilitáciás intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakó otthon
~___L3~A~közszolgá1tatásokhoz, ~közösségi közlekedéshez, információhoz és a
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

közösségi élet

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Településünkön nagyon kevés volt az önkormányzati tulajdonban lévő közintézmények
akadályrnentesítettsége. 2013-ban a vizsgált 11 intézményből 4 volt akadálymentes. Az óvoda részben
akadályrnentes, de az orvosi rendelő, művelődési ház, könyvtár, tájház, iskola, tornacsarnok nem volt az.
Több pályázatot adott be az önkormányzat akadálymentesítésre, és az évek során többet meg is nyert:
a Polgármesteri Hivatalban önerőből építette meg az akadálymentes bejáratot a mozgáskorlátozottak
számára 2014. áprilisában
az Új Széchenyi Terv Észak Alföldi Operatív Program (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0087) pályázatán belül
valósult meg az egészségház felújítása, mely az akadálymentesítettséget is magába foglalta
-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével igénybe vehető támogatások keretén belül nyert támogatást a
Jászboldoghózi Római Katolikus Templom a felújításra, mely az akadálymentesítettséget is magába
foglalta, 2014. augusztusában volt az ünnepélyes átadás.
-a tornacsarnok részben akadálymentesített lett.
Az akadálymentes környezet még nem 100%-os, ezért az önkormányzat célja, hogy a közeljövőben épült,
vagy felújított középületek már akadálymentesre épüljenek, bogy megkönnyítsék a település fogyatékos,
vagy akár Idősebb mozgásában korlátozott lakóinak az életét egyben betartva a jelenleg érvényes
építési szabályokat.
..

(

-

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
(

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a
csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek
fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a
foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális
ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása;
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése.
Az óvoda és az iskola akadálymentesítettsége megoldott, ezért hozzáférhető a mozgáskorlátozott
személyeknek is az alapfokú oktatás lehetősége.
A kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetősége nagyon gyér. A sportcsarnok részben
akadálymentessé tételével bővült a sportolási lehetőségek köre, és az ott tartott kulturális, közösségi
események is látogathatóvá váltak ezálltal.
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az Egészségház felújításával megoldott lett.
Az információs és kommunikációs akadálymentesítettséget az önkormányzati elektronikus ügyintézés
népszerűsítésével igyekszik az érintettekhez eljuttatni.
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A szolgáltató épületek akadálymentesítettsége egy helyen megoldott (Takarékszövetkezet). Ezen a
téren elég nagy az elmaradás a községben. Az Önkormányzat tárgyalásokkal Igyekszik az érintett
szolgáltató és for-profit cégekkel együtt megoldást találni a problémára’
c)

munkahelyek akadálymentesítettsége

__~~A_munkahetyek_~akadáIyrnentesítattsége Jözségünkben gyerekcipőbenújár, csak azÖ nkorrnányzati
fenntartású intézményekben megoldott részben, vagy teljesen.
d)

közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

Nem megoldott. Az önkormányzat itt is folyamatosan pályázik a belterületi utak és járdák fejlesztésére,
hogy alkalmas legyen mozgáskorlátozott személyeknek, vagy akár babakocsis kismamák számára a
közlekedésre.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (p1. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Helyben nincs ilyen, Jászberényhez tartozunk térségi szinten.
Jászberény város önkormányzatának szociális alapszolgáltatásai közül a következők a kistérségben élők,
Így a jászboldogházai lakosok számára is igénybe vehetők:
o
Fogyatékos személyek nappali ellátása
o
Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére
o
Támogató Szolgáltatás.
E három szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről a település honlapján és a helyi újság 2015.
szeptemberi számában bővebb információ olvasható’

f)

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A megváltozott munkaképességűek évente négyszer tartós élelmiszer csomagot kapnak a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program keretein belül.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nem teljes az akadálymentesítés
községünkben

A község belterületi útjainak, járdáinak, köztereinek
fejlesztése; elektronikus ügyintézés fejlesztése; Tárgyalás a
községben található szolgáltatókkal, vállalkozókkal az
akad á lym e ntes ítésrő I;
Új_épületeknél_az_építési_szabályok_figyelembe_vétele
Óvodában és iskolában előadásokat tartani az
élethelyzetükről;
látogatások szervezése ;
közös programok szervezése

A fogyatékkal élőkkel szembeni negatív
diszkrimináció, idegenkedés
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek ás for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3—7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (p1. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
__~_~_~bemutatva~önkéntesekszáma. partnerségi megállapodásokszáma stb.)
~
Az önkormányzat feladatainak ellátása során folyamatosan együttműködik a település civil
szervezeteivel, ennek keretében minden évben támogatást nyújt a részükre. A civil szervezetek aktív
tevékenységet folytatnak, rendezvényeiken, programjaikon szívesen részt vesz a lakosság. Segítséget
nyújtanak az önkormányzat által szervezett rendezvények lebonyolításában is.
Civil szervezeteink:
G
Polgárőrség: A község lakóinak közbiztonságának, értékeinek a megőrzésére szerveződött.
o Boldogházi Gyermekekért Alapítvány: Az alapítvány 1991-ben jött létre a Mátyás Király
o Általános Iskola és Mesevár Óvoda hatékonyabb és korszerűbb működtetésére, a gyermekek
számára pedig minél tágabb körű lehetőségek biztosítására.
o Faluvédő és Szépítő Egyesület: Közös céljuk, hogy Jászboldogháza szebb, otthonosabb, tisztább,
tartalmas közösségi programok szervezésével még érdekesebb legyen, az itt lakók és az ide
látogatók kedvére, örömére.
o Condors M. C.: Évente rendeznek minden májusban egy népszerű motoros rendezvényt.
G
Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága: Céljuk a Jászboldogházán élő és onnan
elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, természeti és települési
értékek megőrzése és gazdagítása.
G
Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Céljuk a segítségnyújtás a működési területén történt tűzkár, elemi
csapás, egyéb káresemény illetve vészhelyzet esetén. Emberek, illetve állatok mentése
életveszély esetén.
G
Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete: A község nyugdíjasainak a felkarolása,
kirándulásokkal, programokkal a közösségi életük felpezsdítése a céljuk.
o Jászboldogházi Sportegyesület: A helyi fiataloknak nyújt sportolási lehetőséget már egész
kis kortól.
o Jászboldogházi lfjúságért Egyesület: Különböző programokat szervez a helyi fiataloknak.
o Jászföld Hagyományőrző Egyesület: Az Egyesület a magyar történelem, ebben kiemelten a jász
hagyományok, művészetek, gasztronómia, mesterségek iránt érdeklődők önkéntes közössége,
mely aktív feladatot vállal ezek feltárásában, megőrzésében, terjesztésében.
o Csillagvirág Énekkar Egyesület: 2011-ben alakult énekelni szerető asszonyokból. Céljuk a zene
népszerűsítése, a település hírnevének öregbítése, és a szórakoztatás.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzat szoros és támogató kapcsolatot ápol a Római Katolikus Egyházzal és a településen
tevékenykedő már említett civil szervezetekkel. Nemzetiségi önkormányzat nincs.
c)

önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Jászboldogháza község amely Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, területileg besorolva
a Jászberényi járás és a Jászberényi kistérség részeként. Idegenforgalmi szempontból az Észak-Alföld
turisztikai régióhoz és az Alföld és Tisza-tó turisztikai és idegenforgalmi marketing régióhoz kapcsolódik.
Statisztikailag a NUTS 1 alapján az Alföld és Észak statisztikai nagyrégióhoz és a NUTS 2 alapján pedig
az Észak-Alföld statisztikai régióhoz tartozik.
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Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben,
Jásztelek településen található. Földhivatali ügyintézéshez a Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali
Osztály vehető igénybe.
d)

a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Nincs nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
o
o

o

a Nyugdíjas Egyesület teljes mértékben felkarolja a nyugdíjasokat (Pl. egészségügyi tájékoztatás,
felvilágosítás az Életet Az Éveknek szervezet prospektusai alapján)
a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány az általános iskolásoknak és az óvodásoknak biztosít
feltételeket tanfolyamokhoz, táborokhoz.
A Jászboldogházi lfjúságért Egyesület részt vesz a gyermekeknek szervezett közösségi
programok szervezésében és lebonyolításában.Pl Civil Szervezetek Napja a helyi strandon, ahol
ezen a napon ingyenes strandolással és különböző programokkal biztosítják, hogy mindenki
anyagi helyzettől függetlenül élvezhesse a közösségi életet.
Jászboldogházi Sportegyesület a fiataloknak biztosítja a sportolás lehetőségét.
‚

o

f,for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Civil szervezeteken keresztül támogatják a rászorulókat.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi,
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere az online kapcsolattartás, az egyes
esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására személyes megkeresések, Helyi
Esélyegyenlőségi Fórum útján, majd a program tervezet véleményezésére koncentrálódott.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A település honlapján az anyag előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást adunk és észrevételi
lehetőséget biztosítunk a lakosságnak. A honlapon az elfogadott dokumentum elérhető lesz.
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‘,

‘

Célcsoport

kiszervezese az idosekhez megtortent, majd 2015-

‚

Az eló’zó’ 2013-2017-es Helyi Esélyegyenló’ségi Program által
elért eredmények, következtetések levonása
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

G yerme I< e k

eredmények, következtetések

1.Települési demográfiai mutatók
alapján csökken a gyermekek száma’

i. sikeresnek mondható a program, mert már
elenyészőazoknak a munkanélkülieknekaszáma
akik nem regisztráltatják magukat.
A munkanélküliséget ebben a programban újabb
eszközökkel igyekszünk tovább csökkenteni.
2. Az Intézkedési terv megvalósult, de az igénybe
vehető ellátások változása, és a
mélyszegénységbe kerülő családok cserélődése
miatt folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás
szükséges.
1.Gyermekvállalás és a betelepülés ösztönzésére,
település népszerűsítésére irányuló
önkormányzati program sikeres volt, az évek alatt

2.A
alatt
nyári
nem
óvodai,
megoldott
Iskolaia bezárás
gyermekek
ideje

2.
nőtt
Immár
a kisgyermekes
ötödik éve tart
betelepülők
a táboroztatás
száma. a helyi

1.Munkanélküliség, többen nem
regisztráltatják magukat.
2.Az igénybe vehető ellátásokról
(segélyek, egyéb juttatások)
inform ációh lány.

alternatív felügyelete.

...

‚.

Idosek

‘

‘

‘

.

LAz idosek szamara nehezseget okoz
a haz koruli teendok ellatasa.
2.ldosek szamara az internetezes
nehezseget jelent.
‘,

..
‚

.

.

‚

.

1.Nehéz a visszatérés a munkába a
gyermeket vállaló anyák számára.
Nők

Fogyatékkal
élők

2. A gyes alatt otthon levő nő mentális
állapota romolhat, magányérzet,
szülés utáni depresszió alakulhat ki.

1.Nem teljes az akadálymentesítés
községünkben.
2.A településünkön a fogyatékkal élő
személyek kilétéről és számukról nem
áll rendelkezésre elég információ
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strandon az iskolás korú gyermekek számára
diákok és önkéntesek segítségével, és nagy
népszerűségnek örvend.
1.lgényfelvétel, közmunkások, önkéntesek
.

.

.‚.

...

„

....

.
‘

tol ezeket a feladatokat a Jarasi Hivatal vette at az
Onkormanyzattol.
2.2015-ben szamitogep hasznalo tanfolyamot
végezhettek el az Idősek a helyi Könyvtárban.
1.Az IT megvalósult, viszont a kisgyermekes
édesanyák elhelyezkedését legjobban egy helyi
bölcsőde létrehozása, és az óvodai férőhelyek
..

.

.

.

.

.

.

.

.

bővítése tudná elősegíteni.
2, A programnak köszönhetően 2014-ben
létrehozott baba-mama klub azóta is működik, és
népszerű a kisgyermekes anyukák körében.
1.Az intézkedési terv részben megvalósultnak
tekinthető, mivel az önkormányzatnak és a
pályázatoknak köszönhetően az utóbbi években
több közintézmény akadálymentessé tétele
megtörtént de még vannak hiányosságok: Pl.:
Művelődési ház; közutak és járdák, közterületek;
szolgáltató vállalkozások építményei.
2. 2014 márciusában adatgyűjtés végeztünk a
fogyatékkal élők számáról, élethelyzetükről,
egészségi állapotukról. Az IT megvalósult.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 2019

j

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
1. Segítsük az elhelyezkedést
önkormányzati közmunka program fejlesztése
tanfolyamok szervezése
—

—

Ro m a
es/vagy
melyszegenysegben elok
‘<

‚

‚

„

1.Munkahely hiánya
2.Családsegítés,
a hátrányos
„

‚

vonzani
Új munkahelyek
a faluba) teremtése

.

‘..

helyzetuek nem elnek minden
tamogatasi lehetoseggel
.

.

.

‘.

‘

.

(Új

munkáltatókat

.

2.Tajekoztatas es csaladsegites
lakossagi
tajekoztato
megszervezese,
segitsegnyujtas az ellatasok igenybevetelehez.
életviteli, pénzügyi tanácsadás
pozitív diszkrimináció (családi háttérből fakadó
hátrányok_kiküszöbölése)
LKülönböző egészségügyi, mentális, vagy szociális
hátránnyal induló gyerekek óvodába és iskolába való
beintegrálása
HH;HHH tanulók eredményes oktatása, szociális
hátrányok kompenzálása, esélyegyenlőségük
előmozdítása
SNI; BTMN (autista, viselkedészavaros, stb.)
gyermekeknek szaksegítség biztosítása:
logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógusok
együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal és a

...

.

.

...

.

—

‚

‚

—

—

—

—

1.Szegregáció, diszkrimináció a
HH;HHH; SNI; BTMN
G y ermekek

—

gyermekeknél
2.Hátrányos családi helyzetből

jelzőrendszer
tagjaivalgyermekek
és a gyermekek
családjával
a hátrányos helyzetű
számának

adódó gyermekszegénység

csökkentése érdekében
2. Pozitív diszkrimináció
rászoruló gyermekek részére támogatási eszközök,
szervezetek keresése
pályázatokkal lehetőséget adni a tanulásra,
tanfolyamok végzésére Pl. angol, Úszás;
továbbtanulás segítése ösztöndíjakkal
kirándulások, szabadidős tevékenységek,
sportolás, táborozás elérhetővé tétele a
szegényebb_gyermekek_számára_is
1.Segítsük a közösségi életbe való visszatérést
—

—

—

1»Elmagányosodás, az idősek
Idősek

egyre többen maradnak
egyedül, távol a családtól
2.Megélhetési gondok

—

—
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helyi civil szervezetekbe minél több idős embert
bevonni
helyben közös programok szervezése p1. az óvodás

3. Egészségügyi állapot romlása

és iskolás gyermekekkel
a környező településekkel felvenni a kapcsolatot
találkozók, kirándulások szervezése

—

‚

2.Segítsük a könnyebb megélhetést
kedvezményes étkeztetés, támogatások nyújtása
nyugdíj előtti években a közfoglalkoztatásban való
részvétel
termelői piac létrehozása a gazdálkodó időseknek
nyugdíjkiegészítésként
3.Egészségügyi
szolgáltatások
könnyen
elérhetőek
legyenek
szűrőprogramokon való részvétel segítése
helyben található egészségügyi szolgáltatások,
orvosi eszközök fejlesztése
idősek napközi otthona, ahol napközben megoldott
—

—

—

—

—

—

______________________________

a_teljes_körű_ellátás,_szakápolók_felügyelete_alatt
1. Újra munkában a kisgyermekes anyukák
mini bölcsőde létrehozása, hogy a nők minél
hamarabb munkába tudjanak állni
óvoda bővítése
2.A községben élő nők ugyanolyan eséllyel tudjanak
—

‚

.

Nok

—

1.Nehéz a visszatéres a
munkaba a gyermeket vallalo
anyakszamara
2. Nok munkahelyi
eselyegyenlosegenek a
megteremtese
.

.

‚.

.

.

..

.

‚

.

.

.

visszaterni a munka vilagaba
kozalkalmazotti
munkak
dosebbeknek,
anyukaknak, hozzatartozojukat apoloknak
tanfolyamok szervezese a munkaero piaci jobb
elhelyezkedest segitve Pl. angol
4-6 órás munkahelyek teremtése akár az
önkormányzati, akár a for-profit
orientált

.

.

‚

„

—

‚

„..

.

‚.

‚

‚

.

.

—

.

‚

—

______________

________________________________

szférában
1.Közlekedés segítése
a község belterületi útjainak, járdáinak fejlesztése;
elektromos ügyintézés segítése
tárgyalás a tömegközlekedés, és a nem
önkormányzati tulajdonú épületek képviselőivel,
szolgáltatókkal az akadálymentesítésről
új épületek építésénél figyelembe venni, hogy
akadálymentes legyen
2.Elfogadás segítése, megszüntetni a fogyatékosságukból
adódó hátrányos megkülönböztetést
óvodában, iskolában előadások tartása
é leth e lyzetü krő I
látogatások szervezése p1. hátrányos helyzetű
gyermekek óvodájába
közös programok szervezése idősek, gyermekek,
fogyatékkal élők számára
—

—

Fogyatékkal
élők

1.Nem teljes az
akadálymentesítés
községünkben.
2. A fogyatékkal élőkkel
szembeni negatív
diszkrimináció, idegenkedés

—

—

—

—
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A beavatkozások megvalásítói:

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
JC~IL~LJI’ dL ~‚

Romák
és/vagy
melyszegeny
-ségben élők
‚

‚

Munkaügyi Központ
_______________________________

Tájékoztatás és családsegítés

Pozitív diszkrimináció

Segítsük a könnyebb megélhetést

Egészségügyi szolgáltatások könnyen
elérhetőek legyenek

Nők

Újra munkában a kisgyermekes
anyukák
A községben élő nők egyenlő eséllyel a
munka világában
Közlekedés segítése

Fogyatékkal
‚~

„

elok

Munkáltatók
Onkormányzat
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Helyi Civil Szervezetek
Segélyszervezetek
Önkormányzat
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat
Mesevár Óvoda
Mátyás_Király Általános_Iskola
Önkormányzat
Csaladsegito es Gyermekvedelmi Szolgalat
Mesevár Óvoda
Mátyás Király Általános Iskola
Helyi Civil Szervezetek
Segé lyszervezete k
Önkormányzat
Ezüstkor Nyugdíjasok ás Magányosak
Egyesülete
Csillagvirág Énekkar Egyesület
Mesevár Óvoda; Mátyás Király Általános Iskola
Környező Települések
Önkormányzat
Jászsági Szociális Társulás
Munkaügyi Központ
Önkormányzat
Háziorvos
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ
Jászberényi Kórház
Önkormányzat
Mesevár Óvoda
Önkormányzat
Munkaügyi Központ
For-profit_szféra
Önkormányzat
Községben található cégek, vállalkozások
Tömegközlekedés képviselői
.

Segítsük a közösségi életbe való
visszatérést

Idősek

—

-~~— —

Integráció

Gyermekek

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
kiemelve a felelőst
Önkormányzat

Fogyatékkal élők élethelyzetének
megismerése

.

.‘.

.

.

‘

Fogyatékkal Élők Egyesületei
Onkormányzat
Mesevár Óvoda
Mátyás Király Általános Iskola
Fogyatékkal Élők Egyesületei
Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
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Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák ugyanolyan megbecsült tagjai lesznek
közösségűnknek, mint most.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szociális helyzetén, amennyire erejéből telik,
segítsen az önkormányzat civil szervezetek és szakszervezetek bevonásával.
~-~-Kiemelt—-területnek—-tartjuk—~a-~gyerekek -boldog, kiegyensúlyozott gyermekkorót, alapvető
szükségleteik kielégítését, a pozitív diszkrimináció eszközeivel csökkenteni szeretnénk a
hátrányaikat.
Folyamatosan odafigyelünk az Idősek mentális és szociális igényeire, segítjük számukra a
könnyebb megélhetést.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők helyzetének javítását a foglalkoztatás és a gyermekgondozás
területén.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetére, biztosítani kívánjuk számukra
speciális igényeik kielégítését, a közlekedés segítését, megszüntetni kívánjuk a
fogyatékosságukból adódó hátrányos megkülönböztetést.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

1./lA mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenló’sége
Intézkedés címe:

Segítsük a foglalkoztatást

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

A romáknál és /vagy mélyszegénységben élőknél magasabb a
munkanélküliség
alacsonyabb
képzettségüknek,
hátrányosabb
helyzetüknek köszönhetően

Résztvevők ás
felelős

Önkormányzat-Farkasné
polgármester

Partnerek

Munkaügyi Központ Munkáltatók

Határidő(k)
pontokba szedve

R:2019.10.01; K:2019-2021.12.31 H: 2024.12.31

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
ás csökkentésük
eszközei

Eredményességi mutatók:
R: Hány új embert tudunk bevonni a közmunka programba?
K: Tanfolyamot hányan végzik el?
H: Sikerül-e új munkahelyeket teremteni a községben?
Csökken-e a munkanélküliség a mélyszegénységben élők körében?
Fenntarthatóság: A munkaügyi központtal folyamatos kapcsolattartás, az
új munkahelyekkel és tanfolyamokkal kapcsolatban. Pályázatokkal
munkahelyeket teremteni a községben.
Kockázat: Nem aktívak részt venni a közmunka programban, vagy a
tanfolyamokon.
Csökkentésük eszközei: személyes megkeresés, motiválás

Szükséges
eroforrasok

Human; Penzugyi

-

„

‚

Segíteni az elhelyezkedést
R: Önkormányzati közmunka programba bevonni őket
K: Tanfolyamok szervezése: pályázatok útján p1. angol; Munkaügyi
Központon keresztül
H: Új munkahelyek teremtése: Új munkáltatókat vonzani a faluba

‚

‚.‚

‚

kapcsolatfelvetel, tajekoztatas

‚

.

..

.
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Szabó

Mária

ügyintéző;

Szűcs

Lajos

1.12 A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
-

Családsegítés

A hátrányos helyzetűek nem élnek minden támogatási lehetőséggel
Tájékoztatás és családsegítés
R: Családsegítővel felvenni a kapcsolatot; lakossági tájékoztatás
megszervezése; segítségnyújtás az ellátások igénybevételéhez
K: Életviteli,- pénzügyi tanácsadás szakemberek segítségével
H: Pozitív diszkrimináció- családi háttérből adódó hátrányok
kiküszöbölése civil szervezetek és segélyszervezetek segítségével.

.

.

‚.‚

‚

Felvenni a csaladokkal a kapcsolatot; tajekoztatas.

Résztvevők és
felelős

Onkormanyzat-Sos Boglarka ugymtezo

Partnerek

Család- és gyermekjóléti szolgálat, Civil szervezetek; Segélyszervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.szeptember 30.-2024-december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
femitarthatósága
Kockázatok
es csokkentesuk
eszkozei

Eredményességi mutatók:
R: Sikerül-e minden családdal felvenni a kapcsolatot és bevonni a
programba?
K: Javul-e az életminőségük, megszűnnek-e a hátrányok?
H: Csökken-e a hátrár~yos helyzetűek száma?
Fenntarthatósága: Rendszeresen felmérni a községben a hátrányos
helyzetű családok számát, frissített intézkedési tervvel meghatározni a
teendőket és javítani az életkörülményeiken.

‚

..

‘

...

Szükséges
eroforrasok
„

‚

..

..

‚

‚

‚

‚

‚

...‚„

..

„..„

Kockazatok: Nem eleg egyuttmukodok.
Csokkentesuk eszkoze:: Megkereses; Tajekoztatas;
..

‚

‚

..

‚

...

..

‚

.

Human; Penzugyi
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‚.‚

‚

II/l. A gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Hátrányos helyzetű gyermekek integrációja

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Szegregáció, diszkrimináció a HH; HHH; SNI; BTMN gyermekeknél

Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Különböző egészségügyi, mentális, vagy szociális hátránnyal induló
gyermekek óvodába, iskolába történő beintegrálása
R: HH, HHH gyermekek eredményes oktatása, szociális hátrányok
kompenzálása, esélyegyenlőségük előmozdítása.
K: SNI, BTMN( autista
viselkedészavaros, stb.) gyermekeknek
szaksegítség biztosítása: logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógusok
H: Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal és a jelzőrendszer tagjaival
és a gyermekek családjaival a hátrányos helyzetű gyermekek számának
csökkentése érdekében

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Információgyűjtés; Együttműködés az érintett szakmai szervezetekkel;
Pályázatokkal támogatni a megfelelő tárgyi és humán feltételek
megvalósulását

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat-Szűcs Lajos polgármester

Partnerek

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mesevár Óvoda, Mátyás Király
Altalános Iskola, Védőnő

Határidő(k)
pontokba szedve

2019.szepetember 30-2024. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenrttartbatósága

Eredményességi mutatók
R: Sikeres-e az integráció?
K: Megfelelő szakellátást kapnak-e a gyermekek?
H: Csökken-e a HH; HHH; SNI; BTMN gyermekek száma?
Fenntarthatóság: Az érintett partnerek folyamatos kommunikációjával;
Pályázatokkal

-

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

‚

-

Kockázatok: Szakember kapacitáshiány; Nem működik megfelelően a
jelzőrendszer
Csökkentésük eszközei: Szakellátást támogató pályázatok benyújtása;
információáramlás
Humán; Pénzügyi
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11/2. A gyermekek esélyegyen/ősége
Intézkedés címe:

Pozitív diszkrimináció a hátrányos helyzetű gyermekeknél

Feltárt probléma
(kiinduló

Hátrányos családi helyzetből adódó gyermekszegénység

ént~kekk~J)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
-

Szociális hátránrtyal induló gyermekek segítése, hátrányuk csökkentése,
felszámolása- pozitív diszkrimináció
R: Rászoruló gyermekek részére támogatási eszközök, szervezetek
keresése
K: Pályázatokkal lehetőséget adni a tanulásra, tanfolyamok végzésére Pl.
angol, úszás; továbbtanulás segítése ösztöndíjakkal
H: Kirándulások, szabadidős tevékenységek, sportolás, táborozás
elérhetővé tétele a szegényebb gyermekek számára is.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Felmérés készítése a rászoruló gyermekek számáról; tájékoztatni őket az
elérhető programokról, tanulási lehetőségekről; bevonni minél több
résztvevőt.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat- Sós Boglárka ügyintéző, Pap Béla pályázatíró

Partnerek

Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Helyi Civil
szervezetek, Segélyszervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019. szeptember 30-2021 december 31.; 2024. szeptember 30.

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

Eredményességi mutatók
R: Sikerül-e támogatási formákat, szervezeteket találni?
K:

A

hátrányos

helyzetű

gyermekek

kirándulásokon,

szabadidős

tevékenyégeken, táborokban milyen arányban vettek részt?
H: Mennyi gyermeket sikerül bevonni a tanfolyamokba, eredményesen
elvégzik-e őket?
Fenntarthatóság: Pályázatokkal a megfelelő anyagi hátteret megadni
ahhoz, hogy a továbbiakban is esélyegyenlőséget tudjunk biztosítani a
hátrányos_helyzetű_gyermekeknek.
Kockázatok: Nem motiváltak a programokon, tanfolyamokon való
részvételre. Humán és Anyagi kapacitáshiány
Csökkentésük eszközei: Tájékoztatás; megkeresés; Pályázatok
Humán; Pénzügyi; Technikai
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111./l A nők esélye gyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kimdulo
..

‚

‚

‚

Újra munkában az édesanyák
‚

.

‚

.

.

.

.

..

Nehez a visszateres a munkaba a gyermeket vallalo nokiiek, mivel
nincs bolcsode, es az ovodaba is korlatozott a szabad letszam
.

..„

‚

‚

‚

.

.

‚

‚

eitekekkeJ)~__~___~~.
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
-

Egy mini bölcsőde létrehozása, hogy a nők minél hamarabb munkába
tudjanak állni kiegészítve jövedelmükkel a családi költségvetést; Ovoda
bővítése
R: Igények felmérése, demográfiai mutatók figyelése
K: Futó pályázatok beadása és figyelése
H: Bölcsőde létrehozása, Óvoda létszámának bővítése az igények
figyelembe vételével
‚

.

.

‚

.

‚

‚

‚

‚

.

‚

‚

‚

Résztvevők és
felelős

Qnkormanyzat-Szucs Lajos polgarmester; Pap Bela palyazatiro

Partnerek

Mesevár Óvoda

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 szeptember 30.;2020 január 1.-2021 december 31.

..

Eredményességi
mutatok es annak
O umen a
g
orrasa
(rovid, kozep es
hosszutavon),
valammt
fenntarthatosaga
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
‚

‚

„

‚

‚

.

.

‚

‚

‚

‚

‚

~~‚‚

Eredmenyessegi mutatok
R: Sikerul-e megnyerni a palyazatot?
K: Mennyi plusz gyermeket tudunk elhelyezni a Bölcsődében és az
Óvodában?

‚

H: A munka vilagaba visszatert edesanyak szama?
Fenntarthatosag: Folyamatosan figyelni a felmerult igenyeket es palyazni,
fejleszteni.

‚

‚

‚

.

demografiai mutatok figyelese, palyazatok beadasa, megvalositas

‚

.

Szükséges
erőforrások

‚

.

..

.

.

‚

.

.

‚

‚

.

‚

‚

‚

‚

‚

.

.

‚

...‚

‚

‚

‚

.

.

Kockázatok: sikerül-e megnyerni a pályázatot megfelelő munkaerőt
találni.
Csökkentésük eszköze: Felkészültség, folyamatos fejlesztés
Humán; Pénzügyi; Technikai
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111j2 A nők esélyegyen/ősége
Intézkedés címe:

Nők munkahelyi esélyegyenlőségének megteremtése

Feltárt probléma
‘k’un d u ló

..‚

„

.

.

.

.

.

A kozsegben eb nok ugyanolyan esellyel tudjanak visszaterni a munka
világába

~rt~kkk~iL~
C e‘1 ~ k
Altalanos
megfogalmazas es
rovid-, kozep- es
hosszutavu
idoegysegekre
bontasban
‚

‚

‚

..

.

‚

..‚‚

‚

‚

‚

‚

‚

Munkába
R:
Közalkalmazotti
állás segítése
‚

‚.

‚

munkák

idősebbeknek,

anyukáknak,

‚

hozzatartozojukat apoloknak
K: tanfolyamok szervezese a munkaero piaci jobb elhelyezkedest segitve
(Pl. angol)
H: 4-6 oras munkahelyek teremtese akar az onkormanyzati, akar a for
profit orientalt szferaban
‚

‚

.

‘

‚

.

..

.

.

.

‘

‚

.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Felmérni a számukat, és hogy mivel tudnánk segíteni személyre
szabottan.
Felmérni a lehetőségeket.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzatpolgármester

Partnerek

Munkaügyi Központ For-profit szféra

Határidő(k)
pontokba szedve

2019. december 31.;2020 január 1-2021 december 31.,2024.december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
ferintarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Farkasné

Szabó

Mária

ügyintéző;

Szűcs

Lajos

R: Közalkalmazotti programba hány anyuka, idős lett bevonva?
K: Hányan végezték el a tanfolyamot?
H: Sikerül-e lecsökkenteni a munkanélküli nők számát?
Fenntarthatóság: Új lehetőségek keresése a 4-6 órás, vagy közalkalmazotti
foglalkoztatásra

Kockázat: Nem sikerül bevonni őket a foglalkoztatásba, tanulásba.
Csökkentésük eszköze: Tájékoztatás, motiválás, rugalmas munkaidő.
Humán; Pénzügyi
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IVJ1 Az Idősek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Elmagányosodás

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Az idősek egyre többen maradnak egyedül, a családtól távol

Célok

-

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

S~gítéi4I á~közös~é~l élétb~ ~a1ó Jisszatérést
R: Helyi civil szervezetekbe minél több idős embert bevonni (Ezüstkor
Nyugdíjasok és Magányosokigyesülete; Csillagvirág Énekkar Egyesület; Faluvédő
és Szépítő Egyesület)
K; Helyben közös programok szervezése p1. a gyermekekkel
H: A környező településsekkel felvenni a kapcsolatot, találkozók, kirándulások
szervezése

Megkeresés, tájékoztatás, programok szervezése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat-Szűcs Lajos polgármester

Partnerek

Helyi civil szervezetek,
Önkormányzatai

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 december 31.; 2020 január 1-2024 december 31.

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

Óvoda,

Iskola,

Környező

települések

Eredményességi mutatók
R: Nő-e a résztvevő idősek száma a helyi civil szervezetekben?
K: Mennyien vesznek részt a helyi közös programokon?
H: Részt vesznek-e a találkozókon, kirándulásokon?
Fenntarthatóság: Pályázatokkal támogatni a közös programok
létrehozását, kirándulásokat.

Kockázatok: Nem elég aktívak. Forráshiány.
Csökkentésük Eszközei: Folyamatos megkeresés, motiválás. Pályázatok.
Humán; Pénzügyi
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/V/2 Az Idősek esélyegyen/ősége

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiihdifló
értékekkel)
CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Megélhetési gondok csökkentése időseknél

Néh~bbéh~öhiiékkflpénzükbőlazidős~bbek

Segíteni a könnyebb megélhetést
R: Kedvezményes étkeztetés, támogatások nyújtása
K: Nyugdíj előtti években a közfoglalkoztatásban dolgoztatni őket
H:
Termelői
piac
létrehozása
a
gazdálkodó
időseknek
nyugdíjkiegészítésként.

Felmérni az igényeket és hogy hány idős embert érintenének pozitívan
ezek az intézkedések; tájékoztatás; megvalósítás

Résztvevők és
felelős

Onkormanyzat-Farkasne Szabo Maria-ugymtezo; Pap Bela- palyazatiro

Partnerek

Jászsági Szociális Társulás; Munkaügyi Központ

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 szeptember 30-2024 december 31

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok

Eredményességi mutatók:
R: Hányan veszik igénybe a támogatásokat?
K:
Sikerül-e
a
nyugdíjig
foglalkoztatni
az
embereket
a
közfoglalkoztatásban?
H: Csökken-e a megélhetési gondjuk a jövedelemkiegészítéseknek
köszönhetően?
Fenntarthatóság: Aktualizálni az érintettek körét, pályázatokkal bővíteni a
lehetőségeket.

‚

..

‘

..

..

‚

‚

‚

‚

.‚

‚‚‚„

‚

‚

..

.

‚

.

‚

Kockazatok: nem birjak egeszsegugyilea a munkat, piacozast.

eszközei

Csökkentésük eszközei: egészségügyi szűrőprogramokon részvétel

Szükséges
eroforrasok

Human; Penzugyi

„

‚

‚

‚

..

.
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IV/3 Az Idősek esélyegyenlősége

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
k~l)~
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek

Egészségesen idős korban is

Az idős embereknek romlik az egészségügyi állapota

-

‚

( a beavatkozas
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Egészségügyi szolgáltatások könnyen elérhetőek legyenek
R: Szűrőprogramokon való részvétel segítése
K: Helyben található egészségügyi szolgáltatások, eszközök fejlesztése
H: Idősek napközi otthona, ahol napközben megoldott a teljes körű
felügyelet szakápolók segítségével
.

‚

.‚

„

„

‚

‚

‚

‚.‚

‚

Motivacio a szuroprogramokon valo reszvetelre, Tajekoztatas;
Palyazat figyeles; Segitseg a kozlekedesben
‚

‚

.

..

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

...‚„

‚

‚

‚

‚

‚

Onkormanyzat- Sos Boglarka ugyintezo; Pap Bela palyazatiro

Partnerek

Háziorvos,
Kórház

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 december 31.;2020 január 1-2024 december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamh-~t
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Eredményességi mutatók
R: Szűrőprogramokkal megelőzhetők a súlyosabb betegségek?
K: A fejlett orvosi eszközöknek köszönhetően helyben megfelelő ellátást
kapnak-e az idősek?
H: Az idősek napközi otthonában megvalósul-e a teljes körű ellátás?
Fenntarthatóság: Szűrőprogramok szervezése Önkormányzati segítséggel;
Pályázatokkal fejleszteni az orvosi eszközállományt, és az idősek nappali
otthonát
Kockázatok: nem vesznek részt a szűrőprogramokon, idősek nappali
ellátását nem igénylik
Csökkentésük eszközei: motiválás, teljes körű tájékoztatás

Szükséges
eroforrasok

Human; Penzugyi; Technikai

„

‚

‚

Jászsági

‚

..

Szociális Alapszolgáltató

.

.

89

.

Központ

Jászberényi

V/l. A fogyatékkol élők esé/yegyen/ó’sége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
~fbkÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Közlekedés segítése

Nem teljes az akadálymentesítés községünkben
Közlekedés segítése mozgáskorlátozottak részére
R: A község belterületi útjainak, járdáinak fejlesztése; elektromos
ügyintézés fejlesztése.
K: Tárgyalás a tömegközlekedés és a nem önkormányzati tulajdonú
épületek képviselőivel, szolgáltatókkal az akadálymentesítésről.
H: Új épületek építésénél figyelembe venni, hogy akadálymentes legyen.
Felmérés az utak járdák állapotáról; Tárgyalások a helyi szolgáltatók
képviselőivel; forrás bevonás, pályázatok; akadálymentesítés

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat-Szűcs Lajos polgármester

Partnerek

Községben található cégek, vállalkozások, tömegközlekedés képviselői.
Fogyatékkal_Élők_Egyesületei

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 szeptember 30.- 2024 december 31.

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

Eredményességi mutatók
R: Új utak, járdák épültek-e?
K: Sikerült-e elérni a településen működő gazdálkodó, szolgáltató
szervezeteknél, hogy akadálymentesítsenek?
H: Az új épületek az építésügyi szabályoknak megfelelően már
akadálymentesen épülnek-e?
Fenntarthatóság: A részlegesen akadálymentes épületek teljesen
akadálymentessé tétele. Az EU-s szabályok betartása, betartatása.
Kockázatok: Nem sikerül elérni, hogy figyelmet fordítsanak az
akadálymentesítésre a szolgáltatók.
Csökkentésük eszközei: Érzékenyítés, Tájékoztatás a Fogyatékkal Élők
Egyesületei segítségével
Humán; Pénzügyi; Technikai
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V,/2. A fogyatékkal éIó’k esélyegyen/ősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
-

Fogyatékkal élők helyzetének megismerése

A fogyatékkal élőkkel szembeni negatív diszkrimináció, idegenkedés
M~g~űhtéti1i~ fdgyafékó~ságükból adódó há&~nyos megkülönböztetést;
beintegrálni őket az egészségesek közé
R: Óvodában és iskolában előadásokat tartani az élethelyzetükről
K: Látogatások szervezése FI. Maci Óvodában Jászberényben ahova
fogyatékos gyermekek Járnak, vagy p1. Idősek Klubjába
H: Közös programok szervezése idősek, gyermekek, és fogyatékkal élők
számára
Felvenni
a
kapcsolatot
a
Fogyatékkal
Élők
Egyesületeivel,
intézményekkel;
Előadások,
találkozók
megszervezése;
Előadások,
találkozók
lebonyolítása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat- Szűcs Lajos polgármester

Partnerek

Óvoda, Iskola, Fogyatékkal Élők Egyesületei, Ezüstkor Nyugdíjasok és
Magányosak Egyesülete

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 szeptember 30.-2024 december 31.

Eredményességi
mutatók és anink
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Eredményességi mutatók:
R: Sikeresen lebonyolításra kerülnek-e az előadások, találkozók?
K: Fenn marad-e a kapcsolat a résztvevők között?
H: Csökken-e az idegenkedés, távolságtartás a fogyatékkal élőkkel
szemben?
Fenntarthatóság: A közeljövőben pályázatokkal rendszeressé tenni az
ilyen jellegű programokat.
Kockázatok: Valamelyik fél elzárkózik a találkozóktól. Nem sikerül
.

megszervezni az előadásokat.
Csökkentésük eszközei: Segíteni
Onkormányzat_lehetőségei_szerint.
..

Humán; Pénzügyi; Technikai
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a

szervezésben,

utazásban

az

1.

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

3. melléklet a 2/2012. (Vi. 5.) EMMI rendeletliez

A

[

B

C

D

EF

G

[
‚

.

A helyzetelemzes

A celkituzes

‚‚

.

‚

‚

lntt,ktdc’,
sorszama

-

Az intezkedes
cime,
‚
megnevezese

kovetkezteteseibe
n felt irt
‚
‚‚
eselyegyenlosegi
.‚
problema‚
megnevezese
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..

‚

Az intLzkcdLssLl
dci”’ kivont ccl

.

osszhangja
‘
Lh) cl,
‘
. .
strategiai
dokumentum
okkal

‘

Az intezkedes tartalma

I. A mélyszegénvségben élők és a romák esélyegyenlősége
Segítsük
az
elhelyezkedést

2

I i1cko,tit is c’
családsegités

Munkahely
hiánya

‚

Az

ntéz
‚
kedes
megy
alosit
.
asana
k
~.
haLait
deje

intézkedés
‘
‘ ‘
megvalosita
‘
sahoz
szukseges
..
‚
eroforrasok
‘
(human,
.
..
.
penzugyi,
technikai)

.

‚

‚

‚

.

.

A, intc,k’dcs cicdmt.nycs’c6U
.
mew md kator(ok)

.

-

‚

Az intezkedes
eredmenveinek
.
‚
fenntarthatosaga

_________

Csökkenteni
a Járási
munkanélküliek
startmunka
számát a ‘unták mintaprogra
és/vagy
ITt
mélyszegénységb Település
en élőknél
humán
erőforrás
fejlesztesi
‚
‚
strategia,
kozfogla I kozt
atási 1cr”,
koncepció;
Helyi
gazdaságfejle
sztési
stratégia

A
h itt inyos Novtlni
helyzetűek nem családok
élnek
minden lehetőségeit,
támogatási
életszínvonalát
lehetőséggel

‘

Az intc,kcdL’,
„
felelose

J

l-t

Az

költségvetési
terv

-önkormányzati
Önkormányzat
közmunka
program Munkaügyi
fejlesztése
Központ
-tanfolyamok szervezése
Munkáltatók
‘Új
munkahelyek
teremtése
(Új
munkáltatókat vonzani a
fI b ‘
a u a)

2019.
10.01.
20192021.
12.31.
2024.
12.31.

C’.ll-id’chito’cl felvenni
a kapcsolatot; lakossági
tájékoztatás
megszervezése;
segitsegnyujtas az
ellátások
‚
‚
‚
‚
gonybevetelehez
Eletviteli,- pénzügyi
tanácsadás szakemberek
segítségével

2019
09.302024.
12.31

Pozitív diszkrimináció—

Onkormanyzat
csalad es
Gyerrnekjoleti
~
Szervezetek
‚

Segelyszervezete
k

It l-lány Új embert tudunk
bevonni
a
közm unka
programba?
K: Tanfolyamot hányan végzik
cl?
1-I: Sikerül-e új munkahelyeket
teremteni a községben?
-

t-tumán
Pénzügyi

A munkaügyi
központtal
folyamatos
kapcsolattartás Új
munkahelyekkel,
tanfolyamokkal
kapcsolatban

--

Csokken-e a munkanelkuliseg a
‚
‘
‘ .
melyszegenysegben
elok
körében?

Siku ut e minden cqihdd,l
felvenni a
kapcsolatot
ás
bevoini a programba? Javul-e
az
életminőségük,
megszunnek-e a hatranyok?
Csökken-e
a
hátrányos
..
.
helyzetuek szama?

‚
ii
I )‘l
a yazato
aI
m un ka helyeket
teremteni

i ~ in
Pétizügvi

Rcndsnncscn
felmérni
a
községben
a
hátrányos helyzetű
családok
számát,
frissített
‘
intézkedési tervvel
meghatározni
a
teendőket
és
javítani
az
életkörülményeike

családi háttérből adódó
hátrányok kiküszöbölése
civil szervezetek ős
segélysze r vezetek
segítségével

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1-látránvos
helyzeti
gyermekek
ütegrációja

n

_____________

Szegregáció,
diszkrimináció a
I-II-t; I-Il-Il-I; SNI;
BTMN
gyermekeknél

Különböző
Egészségfejle
egészségügyi,
sztési terv;
mentális,
vagy 1-lelyi
szociális
egészségterv
hátránnyal
induló
gyermekek
óvodába,
iskolába to”rlónő
beintegrálása

I-Il-I, HI-Il-I gyermekek
eredményes oktatása,
szociális hátrányok
kompenzálása,
esélyegyenlőségük
előmozdítása.
SNI, 13’rMN( autista,
viselkedészavaws, stb.)
gyermekeknek
szaksegítség biztosítása:
logopédus, pszichológus,
fejlesztő pedagógusok

Önkormányzat
Családsegítő és
Gyermekvédel
mi Szolgálat
Mesevár Óvoda
Mátyás Király
Általános
Iskola

20W. Sikeres-e az integráció?
09.30- Megfelelő szakellátást kapnak-e
2024. a gyermekek?
12.31. Csökken-e a l1l1; I-Il-Il-I; SNI;
BTMN gyermekek száma?

Iju,y’,jn
Pénzügyi

Az
érintett
partnerek
folyamatos
kommunikációjáva
Pályázatokkal

Együttműködés a
gyermekjóléti szotgálattal
és a jelzőrendszer
tagjaival és a gyermekek
családjaival a hátrányos
helyzetű gyermekek
számának csökkentése
érdekében
2

l’oziti”
diszkrimináció
a
hátrányos
helyzetű
hnrmekcknLt

1-látrányos családi
helyzetből adódó
gyermekszegénys
ég

Szociális
hátránnyat
induló
gyermekek
schitist
hatranyuk
csökkentése,
felszámolásapoziti”
diszkrimináció

Éves
költségvetési
terv

.

Rászoruló
gyermekek Önkormányzat
részére
támogatási Családsegítő ős
eszközök,
szervezetek Gyermekvédel
keresése
mi Szolgálat
P~lyi,itokkiI lchuostgct Mcqcvir Ovodi
adni
a
tanolasra,
tanfolyamok
végzésére Matyas Kiraly
Pl.
angol,
Úszás; Altalanos
továbbtanulás
segítése Iskola
ösztöndíjakkal
Helyi Civil
Kirándulások, szabadidős Szervezetek
tevékenységek, sportolás, Segélyszervezet
táborozás
elérhetővé ek
tétele
a
szegényebb
gyermekek számára is,

2019.
09.302021.
12.31.
2024
12.31

Sikerül-e támogatási formákat,
szervezeteket találni?
A hátrányos helyzetű
gyermekek kirándolásokon,
snbididos tcvckcnyt~,i kLn
taborokban milyen aranyban
vettek részt?
Mennyi gyermeket sikerül
bevonni a tan folyamokba,
eredményesen elvégzik-e őket?

1-lumán
Pé~zög3’i

Pályázatokkal
a
megfelelő
anyagi
hátteret
megadni
ahhoz,
hogy
a
tovibbnkbin
is
esélyegyenlőséget
tudjunk biztosítani
a
hátrányos
helyzetű
gyermekeknek

III. A nök esélyegvenlősége

2

Újra munkában
a kisgyermekes
anyukák

Nehéz
a
visszatérés
a
munka világába a
kisgyermekes
nők Számára

Megoldani
a
gyermekek
napközbeni
felügyeletét egy
mini
bölcsőde
kialakításával, ás
az
óvoda
bővítésével

Nők
munkahelyi
esélyegyenlősé
gének
megteremtése

A községben elő
nők ugyanolyan
eséltyel tudjanak
visszatérni
a
munka világába

IV. Az idősek esélyegyenlósége
Elm i~1n’ e%od
ás
megszüntetése

Az ldu%Lk egvtt
többen maradnak
egyedül, a
csaladtol tavol

Fenntartható
fejlődés;
Település
humán
erőforrás
íejlesztési
stratégia,
közfoglalkozt
atási
terv,

Sikerül—o megnyerni a
pályázatot?
Mennyi plusz gyermeket
oi.ol— tudunk elhelyezni a
2021. Bölcsődében és az Ovodában?
t2.31
A munka világába visszatért
édesanyák száma?

Humán;
Pénzügyi
Tochnikai

Folyamatosan
figyelni a felmerült
igényeket ás
pályázni,
fejleszteni.

Megvalósuljon a Járási
-Közalkalmazotti
Önkormányzat
nők
starlmunka
munkák
idősebbeknek, Munkaügyi
esélyegyenlősége program;
anyukáknak,
Központ
a nők számára a Település
hozzátartozójukat
For-profit
munka világában humán
ápolóknak
szféra
erőforrás
-Tanfolyamok szervezése
fejlesztési
a munkaerő piaci jobb
stratégia,
elhelyezkedést
segitve
kőzfoglalkozt (Pl. angol)
atási
terv, -4-6 ól-ás munkahelyek
koncepció
teremtése
akár
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott Intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású Intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

(

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
m egva lós u lja nak.
A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
-

-

-

-

-

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.
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A 1-IEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

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

Nyilvánosság

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről .JS1.’.1 ~ felel.:
Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
-

-

-

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
a HER IT megvalósításának koordinálása (a HER IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
a HER IT végrehajtásának nyomon követése,
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
—-————----——--a-HEP~Fórum-összehívása-és-működtetése.--

-

--—-

-

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési Intézmények vezetői
felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört és megragadjanak minden alkalmat, bogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HER IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HER IT kijelölt irányítóinak.
Az ~nkormányzati~ ~intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvé nyesü lésé rő I.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HER lT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HER-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. p1. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)
-

-

-

Érvényesülés, módosítás

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

-

—

—

—-
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4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Jászboldogháza község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
Ill. Ezt Jászboldogháza község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az
lntézkedési Terv) megvitatta és a log/2019(IX.16) számú határozatával elfogadta.
Mell~kletek:

Jászboldogháza; 2019 szeptember 16.

A Jászboldogházi Önkormányzat Helyi se egyen osegi Programjának partnerei ismerik a
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Helyi
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HEP elkészítési jegyzék9
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~ Ez a jegyzek mint a HEP melléklete — szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentu
10
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészitési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
~
A jegyzek oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészitésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte. R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
12
Az adott partner aláírásával hitelesiti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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Kivonat: Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. szeptember 16án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

108/2019. (IX.16.) Képviselőtestületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évben elkészített, és
2015., 2017. és 2019. évben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot az elvégzett
módosításokkal együtt 2019-2024 időszakra vonatkozóan a Képviselőtestület megismerte és
elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Eszak-Altöldi Társadalmi Esélyteremtési
Igazgatóság (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)
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