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H elyi Es6 lyesyen l6s6gi prrry{g nllEpj

Bevezet6s

osszhangban az Egyen16 Bdniism<id16l 6s az EsrSlyegyenl6s6g El6mozditdsd16l szril6 2003. 6vi CXXV. t6rv
a helyi es6lyegyenl,6s6gi programok elk6szit6s6nek szabdlyairdl 6s az es6lyegyenl6s6gi mentorokr6l s
321/2071'. (xll. 27'.1 Korm. rendelet 6s a helyi es6lyegyenl6s6gi progri* elk6sz:it6s6nek r6szl
szabdlyai16l sz6l<i 2/2012. (Vl. 5.) EMMI rendelet rendelkez6seivel, pula Kozsdrg onkormdny
Es6lyegyenl6s6gi Programban rdgziti az es6lyeg;yenl6s6g 6rdek6ben szi.iks6ges feladatokat.

Az onkormdnyzat vdllalja, hogy az elk6szi.ilt 6s elfogadott Es6lyegyenl6s6gi programnrral osszehangol
teleptil6s m6s dokumentumaitl, valamint az 6nkormdnyzat fenntartdrsdban il6v6 int6zm6r
m(kodtet6s6t. Viillalja tovdbbd, hogy az Es6lyegyenl6s6gi program eflk6szit6se sordn hevonja part
kapcsolatrendszer6t, ki.iltinos tekirntettel a kciznevel6s dllarni 6s nem dllami int6zrn6nyfelnntart6ira.
Je[en helyzetelemz6s az Es6lyegyenl6s6gi program megalapozdsiit szolgdlja
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A telepri l6s benrutatdsa

' K6lts6gvet6si koncerpci6., Gazdasiigi program, SzolgSltat6stervez6si koncepci6, Teleptit6sllejleszt6si
Teleptil6srendez6si terv, Telepul6sszerkezeti terv, Telepul6isfejleszt6si koncepci6

Pula 23O lelkes kistelepU16s Veszp16m megy6be,n, a Balaton-felvid6ken,a Kab-he6;y ldbdnail.
A falu ktizel azonos, 20-25 km-es tiivolsiigban talSlhat6 veszp16mt6l, Tapolcilt6l, ,a;tatol r6s Balatonftiredr
Cfmere: Oviilis zold levelfi iigak/hajtiisok kozott egy 1-7-1-8. szilzadi magvet6 k6pe,m<ig6tte rnegnyesett, d
fjra zoldell6 fa,

s

A kdzsdg zdszlaja:
Egszink6k, feh6r 6s zold szin(, egyen16 sz6les sdvokban.

A teleptil6s tiniill6 onkormdnyzattal, - k6pviseil6testi.llettel rendelkezik, tiszteletdijas polgdrrnestere vr
Kozos onkormdnyzati Hivatala van Nagyvdzsony, Vdrtist6, Barnag 6s Mencsh,ely telepi.il6sekkel. A f,
lakossdga tillnyom616szt n6met ererdet(, a 18. szdzadban telepitettdk 6seinket a tortirk h6doltsiig aleln6ptelenedett teriilet

t.
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A nemzetis6gi nyelvet csak a legid6sebb emberek be:;z6lik napi rendszeressdggel, azonban a nemzetid6gi
hagyomiinyok m6g 6lnek-0jra6lecltek. A fiatalabb koros;ztdly mdr iskoldban tanulja a ndrnetet. A telepi.il6ben
az orszdgban els6k kozt alakult meg 6s mfikodik az6ta is, a N6met Kisebbs6gi $nkornriinyzat. Gyernnek$i a
hat km-re lev5 Nagyvdzsonyba jiirnak iskoliiba - 6vodiiba - bolcsod6be. Az iskola iillanni fer.lntartdsti n6rhet
nemzetis6gi nyelvelt 6s zen6t is oil<t;lt6 nyolcosztdlyos dltaldnos iskola. Kcizos ferrntartds keret6ben nn(kddik
az 6voddn 6s a k,ozlos hivatalon kivi.il a hdziotvosi, a fogolosi, a v6d6n6i 6s a gyerrnekj6ldrti szolgiilat is.
A faluban viszonylag magas a fiatial<lk szdma, viirn nemzetis6gi ifjrisiigi 6s gyermektdnccsrcport, dtlag6san [.2-
1B f6vel. Munkalehet6s6g sajnos helyben nem sok van, taldn 4-5 fd taliiil dlland6 meg6lhetest euldn. { j6
kciztiti kozleked6si lehet6s6gnek krjszonhet6en azonban sokan eljdrnak a kcizgili Nagyvdzsony, Veszprdm,
Nemesvdmos, Tap'e163 6s A,jka nrunkahelyef re.
A falu lak6ingatlanainak -8-10 %-a [<0lfoldiek trrlajdon
5-t0% belfolditulaidonri nyara16. (Sajnos a koriibbi i

van, melyek a viszonylag magas ingatlandrak 6s a

taliilnak rij gazddra). A falu sz6l6hegyen, a Ndczi -
ny'aral6ba l:oltoznek ki a

Pula 6vek 6ta r6szese a M[iv6szetek Volgye fes;ztivdln
Bdrka-Szinhiiz szenvezi' Az 6vek srordn egyre ti:jbben liitogatnak a fer;ztivdl soriin hgz;riink, tialdn mdr nFm
mindenki a horvdtorszdgi vdrosra gondol kizAr6lag, ha meghallja a fillunk nevdt. A fesztivdl tiz napja 6$ a
vele kapcsolatos 6vkozi szervez6 munka nagyon fontos Pula szdmdra. Nem csak anyagfl 6rtelemben, hanfm
mert az itt 6l6k sztfmfra kinyilik egy teljesen mds, taldn most mdr nem tr:ljesen szokatlan, 0i vilfie.
Testv6rfalu az errldrlyi Etfalva-Zoltain, Kovdszna megy6b6l. A 6-7 eve ialakult egyLittrn(koOes soI tcilos
6lm6nyt hozott, iga;li emberi kapcsolat jott l6tre az ott
km, 6s a mindk6t tellepi.il6sen lak6k sz(kos lehet6s6ge
Pula infrastruktUriija viszonylag jrSl kiepitett. Minden
vh:.m( kUtjai j6 min6s6gfi karsztvizzel liitjdk el falut.
Kordbban ki6ptilt mdr a vezet6kes gdzhiil6zat is. M
ingyenesen. A mrig; n6hdny 6ve csak vdrva vdrt v
mobilszolgdltat6 k6sztil6ke j6l miikddik ndlunk. A vez
szolgdltatds (ADS;L) es a napjainkban k

1. szimd tdblSzat -
Lak6n6pess6g szdma az 6v

n

F6 V6ltozds

20011 232
2008 218 94%
2009 207 9s%
201(l 195 94%
2011. 200 LO3%
Forrds: Te I R, KSFI-TSTAR



Itak6ndpess6g

140 .-
I

-----
2010 2011 201 15 z0L6 201700900

l

I

I

I

l

i

I

T-
l
I

I-l
I

)1n

200

r-q0

;t80

170

t6ben 16Az 1'' t6bl6zatb6l liithat6, hogy a lak6n6pess6g szdma a 2OO7 - 2OtL. kdzcitti teljes id6szak tekinte
% -os csokken6st mrutat

2. sz6mt t6blSzat - Alland6

Altancl6 ndpess6g - ndk

5Q-64 eves

59{

f6 %

ndk f6rfiak osszesen n6k f6rfiak
no 109 105 274 sL% 49%

0-2 6vesek 5

0-14 6ves 1.7 L2 23 48% 52%
15-17 6ves 4 7 77 36% 64%
18-59 6ves 59 72 131 45Yo s5%
60-64 6ves 5 3 8 63% 38%

65 6v feletti 28 1.I 39 72% 28To

Forrds: TelR, KSH-TSTAR



Allandd ndpessdg - f€rfiak

1.5-l-7 6ves

7%

A2't6bl6zatb6l liithat6, hogy az tilland6 n6pess6g n6k-f6rfiflk ardnya a 65 6vesn6l fiatalabb korosztd
f6rfiak javdra tol6dik el, mig 65 6v felett az ardny megforduf, az id6sebb korosztdly kozcltt sokkal tobb a
mint a f6rfi. Az aktiv korUak nemenk6nti megoszldsa nem mirtat jelent6s elt6r6st.

3. szdmri tdbldzat - 6reged6si index

65 6v feletti Slland6
lakosok szdmra (f6)

0-14 6vr:s kc

lakosok sz

'f Sllandd
rma (f6) 6reged6siindlex (%)

2001 0
2008 46 3( L53,3%
2009 44 2t '.157,I%

2070 39 25 L56,0%
2017 39 23 1,69,6%

Forrds: TrelR, KSH-TSTAR
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A 3. tdbliizat oregecl6si indexe szerint az id6serbb ko
vizsgiilt id6szakban nnintegy LO %-kal.

l6tszdma fokozatosan 201.0 6ta nove



4. szdmrri tdbldzat - Belf6ldi v6ndorl6sok

Forrds:'llelR, KSH-TSTAR

A 4. tiibliizat a belf<ildi vdndorliist mutatja be. Az odavdndorrlds 6s elvdndorliis a 2olt.
kiegyenlitettnek mondhat6. Az ezt megel6z6 hiirom 6v az elvdndorlds fel6 billenti a m6rleg nyelv6t.

Belfqitdi vCndorldsok - egyenleg (f6l
5

t
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{
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-8

Forrds: TelR, KSH-TSTAR



terrndsaetes szaporodris (f6l

Az 5' tdbl{zat a termr6szetes szaporoddst mutatia. Ez a mutat6 is csak a 2o1,r6vLren pozitiv, az el6z6 h66vben a haldlozdsok tdbbs6g6t mutatja. Elmondhat6, hogy a vdndorlds 6s; term6szetes szapor(
kiegyenlitett, a n6pess6g fogyiisa mergdllt.

Gazdasdgi helvzet

A telepi'il6sen ipari telv6kenys6g nem alakult ki. A lakossiig els6sorban mez6gazdarsiiggal frlglalkozik, vagy
kornyez6 nagyobb telepiil6sekre jdr rlolgozni. Jelent6s viillalkozds nincs a telepi.il6sen. Eredm6nynek
mondhat6, hogy Puliin sikertilt az 6lelmiszerboltot megtartani.

Tdrsadalmi helvzet

A teleptil6s lakdsiillomSnya az elmriilt id6szakban nem ncivekedett. A bek6ltoz6k inkiibb a r6gi hiizak
viisdroltilk meg, amelyeket fel0jitottak. Az iiltaldnos iskolai oktatds 1g76-ban szffnt meg. A telepi.il6sen
katolikus egyhaz m(kcidik. A ndmet hragyomdnyokat a n6met nemzetisdgi cinkormdnyzat iipolja. A fiatalok
a Pulai lfjtisiigi Klub fogja dssze, mely r6szt vesz a kdzossdgi 6letben, sz6piti a telepiil6st.
A n6pess6gre, szociiilis helyzetre 6s foglalkoztatdsra vonatkoz6an a kovetkez6 fejezetek tartalm
16szleteket,

K6rnyezeti adottsdgainkat kihaszndlva c6lunk, hogy az itt 616 emberek rszdmdra biztositsuk a letret6
6letteret' Fontos szdrnunkra, hogy az es6lyegyerrl6s6g szempontjiib6l h-.gfontosabb szolgiiltatiisok r
kozels6gben legyenel'1. A ki'ilonbtiz6 es6lyegyenh5s6gi c6lcsoportok 6rdekeit szem el6tt tartva biztosftjukromdk 6s m6lyszeg6nys6gben 616k minim6lis sztiks6gleteit. Kiemelt teruletnek tartl"uk a gyermekr
fejl6d6s6nek, tanuldsi, szabadid6 elt6lt6si lehet6s6g6nek biztositiisdt. Folyamatosian odafigyeliink azkcirtilm6nyeire. Elen6;edhetetlennek tartjuk a n6k eset6ben a gyerrnekneverl6s 6s a foglalk
e16r6s6nek seglt6s6t. Ki.ilonds figyelmet forditunk a fogyat6kkal 616kre. Az 6let valarnennyi
mege16zztik a hiit16nyos megkiilcirrboztet6st 6s el6segitjtik egyes tdrsadalmi csoportok
es6lyegyenl6s696t.

Ert6kei n k, kri ldet6sti n k



A Helvi Es6lvegvenl(5s6si prosram dtfos6 c6lia

Pula teleptiles onkormdnyzata az Es;6lyegyenl6s6gi Program elfogadilsdval 6rv6nyesiteni kivdnja:
az egyen16 bdndsmdd, 6s az es6lyegyenl6s6g biztositiiseinak kcivetelmenyet,
a kcizszolgdltatdsokhoz tort6n6 egyen16 hozzilfdir6s elv6t,
a d iszkrim indci6mr,"ntess6get,
szegregdci6mentess6get,

a foglalkoztatds, a szocidlis biztonsiig, az eg6szs6gigy, azoktatds 6s a la[<hati{s ter[ilet6rn a helyzetelem46ssordn feltdrt prob16miik komplex kezel6se 6rdek6ben sztiks6ges intdzked6se[<ert. A kciznevelpsiint6zm6nyeket az 6voda kiv6televel 6rint6 int6zked6sek 6rdekdben ergyiittmfikdtlik azint6zm6 nyfe n nta rt6 kozpont te ri.i leti sze rueivel (ta n keri.i lette l).

A HEP helvzetelemz6 r6sz6nek c6lia

Els6dleges c6lunk sz:dmba venni a :t2t/2olr. (x|. 27ilKorm, rendetet 1.
es6lyegyenl6s6gi sz,empontb6l f6kruszban l6vr5 c6lcsoportokba tartozirk
helyzet6t a telepUl6sen.

5 (2) bekezdrls6ben nevesitett,
szdnndt 6s ardnydt, valamint

E mellett c6lunk a c6lcsoportba tartoz6krar vonatkoz6an dttekinteni a szolgdhtatdsokhoz
hozzdfer6si'lk alakuliisiit, valamint feltdrni az ezeken a tertileteken jelentkez6 probl6miikat.
Tovdbbi c6lunk meghatdrozni az e csoportok es6lyegyenl6s6g6t el6r;egit6 feladat.gkat, 6stertileteket, melyek fejleszt6sre szorulnak az egyen16 biindsm6d 6rdekdrben.

tort6ftd

azokat a

A c6lok megval6sitiirsdnak l6p6seit, azok forrds;ig6ny6t 6s v6grehajtiisuk tervezrett []terrne:z6s6t az
tarta lmazza.

HEP IT

a

A HEP IT c6Iia

C6lunk a helyzetelemz6sre 6pitl'e
elmozduldsokat ererlm6nyeznek ar.
szempontjdb6l.
Tovdbbi c6lunk meghatd rozni a beavatkozdsokhoz kapcso16d6 kommunikdr:i6t.r\qpLJvrvuu t\ut | il | tur ilKdul(Jf .

:iT::"::5::,.^i1,_Y:i1 Tl ,..n:.k..'. egyiittrn(kod6si rendszernek a fetiiltitiisdt, amety

olyan beavatkozi{sok r6szlertes terverzdse, amely,gk konkrdt
es6lyegye.rnl6s6gi c6lcsoportokhoz tartoz:rik helyzet6nek javitdda

programalkotds 6s v6grehajtds sordn biztositja nrajd a megvalSsitds, nyomon kovet6s, ellern(irz6s-6rt6kel6$,
kiigazitds tdmogatd strukturSlis rendszer6t, vagyis a Hep F6rumot 6s a hoz;26 kapcs;ol6d6 tematikr]smr rnL-^-^^^a^1.^t:i?::'11 liT:9t]" strukturSlis rendszer6t, vagyis a Hep F6rumot 6s a hoz;26 kapcs;ot6d6 temati
m unkacsoportokat.



A Helyi Es6lyegyenl6s6gi program Heryzeterennzdse (HEp t{E)

1. Jogszab6lyi h6tt6r bemutatdsa

1.1 A program k6r;zit6s6t el6ir6 jogszab6lyi kdrnyezet r6vid bemutat6sa
A helyi es6lyegvenl6s6gi program elk6szit6s6t a)z egyenl6 biindr;m6dr6l 6s eE es6lyegyenl6g6g
el6mozditdsii16lsz616 2003. 6vicXllV. torv6ny (tovdbbiakban; Ebktv.)el6iriisaialapjdn vtigezt[.ik. n progrprn
elk6szit6s6re vonatlroz6 r6szletszab,6lyokat a torv6ny regrehal"tiisi rendeletei,I a helyi es6lyegyenl6s6gi programok elk6szit6s6nek szabdlyai16l ds irl; es6lyegyenl6spgi

mentorokr6l" sz6l6 321,/2OLL. (Xll.27'.) Korm. rendelet ,,2. A helyi e:;6lyegrlenlOsegi.progrp;1
elk6szlt6senek szempontjai,, fejezete 6:;

' a helyi es6l'yegyenl6s6gi program elk6szit6s6nek r6szletes szabiilyair6l szolo '2l2}r2 (vt.s,) EMMI
rendelet alapjiin arkarmaztuk, ki.ironos figyerm -.t forditva a

' a Magyarors;zdg helyi onkormdnyzatairtil szol6 2.oLL.6vi CLXXX|X. torv6nv (tovdbbiakban: Motv.)
' a szocidlis igazgatdsr6l6s szocidlis elliitiirsokr6lsz6161993. 6vi lll. trirv6ny (trovdbtriakban: Szt.)
' a foglalkoztatds el6segit6s6r6l 6s a munkan6lkuliek elliit;dsiin6l sz616 199:t. 6v[ f v, icirvtny

(toviibbiakban: Flt.)
r a nemzetis6lSek jogair6l szolo 2oL7.6vi CLXXIX. torv6ny (toviibbiakbon: hB'rz€tisdrgi torv6ny)
' az eg6szsegtigy16l szol6 199'7. 6vi cLtV. t6rv6ny (toviibbiakban: Ei.itv.)r a gyermekek v6delm616l 6s a gy6mi.igyi igazgatiisr6l szolo rg97.6vi XXXt torvrirny (tovdbbiakb{n:

Gyvt.)
r a nemzeti kcjrznevel6sr6l sz6l6 2071,.6vi CXC. torv6ny (toviibbiakban: Nkntv ) eldin6saira.

Pula Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete ,, tar*it i. r*i6J6rv6r,yr.16frd",k Gt.rtE;rrrvtt qJ\rA wgLot tct)d
mellett megalkotott helyi rendelete g alapvet6 l6tfelt6teleit, a telerp(il6r; m(krid6s(t,
az ehhez szriksdges kdzszolgdltatdso el6nek lehet6s(lgeit biiztositidk.
A helyi es6lyegyenliis6gi program liisiit k6t6vr:nte dt kell tekirrteni, az iittekintLs
alapjdn, szriks6g esr-'t6n a helyi es6lyegyenl6s6gi progranrot feli.il kell vitrsgdlni.
A telepi.il6s eddig nern rendelkezett helyi es6lyeg;yenl6s6gi programmal.
A kepvisel6-testtilet a szocidlis 6s gyermekv6delmi elliitdsokr6l 6s az erljirrds szabdlyair6l sz616
5/2072'(|1130.) <inkormiinyzati rendelet6ben szabillyozza az elliitdsok renclj6t. A 1cirvenyl el6irdsokon trjl. arendeletek c6lja, hogy olyan tdmrogatdsi rendszer mfikricljrin, arnely az attampotgerot- ,rj;1ar.' .megel6z6sre, a hitrdnyos helyzetb6l ad6d6 hatiisok enyhit6s6re szolgdlnak. A s::or:idlis elldtdsot,
szolgdltatdsok kdzeppontjiiban a csaldd :ill.

1.2 Az es6lyegyenliSs6gi c6lcsoportokat 6rint6 helyi szabdlyozds r6vid bemutatdsa.

1p



2. Strat6giai kiirnVezet bemutat6sa

2,L Kapcsol6dds lrelyi strat6giai
programokkal

Kiilts6gvet6si koncepci6
Az cinkormdnyzat feladatelldtdsa, ezzel egyiitt a finansziroziisi rends,zer 2013. r5vt6[ dtalakult. A koriibhan
onkormiinyzatok iiltal elldtott feladatok egy r6s;ze az dllamhoz kerult. Ezzel egytitt a feiladatelldtdst szolg{16,
eddig az onkorrnrdnyzatoknak dtengedett fo116sok nagyobb r6sze is iitiriinyitiisra keri.ilt a 1ozpolnti
kdlts6gvet6sbe. Az onkormdnyzatokndl marad6 fela Jatok nagyobb r6sz6t a "klasszilrrus,, 6rtelemben vgtt
<inkormdnyzati feladatok teszik. Ezen helyi koztigyek elldtiisdt 2013. 6vt6l egy - az 6nkormdnvzatok
jovedelemtermel6 l'repess6g6t6l fng,g5 - dltaldnos jelleg0 tdmogatds biztositja. Ennek {'igyelermbeveilf el"f

kcirnyezet i:rla kitdsd ra.

6s telepi,il6si iinkormdnyzati dokumentumokltal, koncepci6k{al,

k6sztilt el az 6nkormrdnyzat kolts6gvet6si koncepci6

Gazdasdgi program
A k6pvisel6-testulet a gazdasdgi program k6szit6se sor n figyelmmel lesz a
megfogalmazdsra keriil6 int6zked6sek v6grehajtiisdhoz szLiks6ges gazdasdgi

Telepii l6srendez6sl eszk<iz6k

helry,i 956;t.gyen l6s6gi tervben

Pula Kcizs6g Helyi Epit6si szabiilyzatdnak 6s Szabdlyozdsi Terv6nek meg6llapitiisiir6l szril6 rendelet6t 20d5.
6vben alkotta meg 6s fogadta el a K6pvise16 - testillet. Az el6irdsok hatdtya kiterje; 

-puta 
1,;rrt,

Kozigazgatdsi teriilet6re. A kcizs6g terrlileten teriiletet haszndlni, telket alakitani, dpitm€rnyt, dptiletegyiittesi
6piteni, alakitani, bdvfteni, helyreiillitani 6s lebontani e rendelet rendelkez6seinek n.regf,elel6en lehet. A
telepUl6s telepiil6sszerkezeti terv6t il K6pvise16 - testiilet 2005-ben, k[il6n hatiirpzattal irllapitotta meg.

2'2 A helyies6lyegryenl6s6gi program t6rs6gi, tirsul6si kapcsol6ddsainak bemutatdsa

Pula Kozs6g onkormdnyzata tagja a Veszprdmi l(isters6g; Tobbc6hi Tdrsuldsnak. h Tdrsuliis keretein beli.il a
T6rsulds fenntartdsiiban mfikod6 Egyesftett szocidlis Int6zm6ny kenetein beli.il lliztositott a hdz,
segitsegny(jtiis 6s szocidlis 6tkeztet6s. A l-drsulSs keretein belill Veszp16m Megyei Jogri Viirbs
Onkormdnyzata a fenntartdsdban tnfkod6 Csaliidsegit6 SzolgSlat, t3yermekj6l6ti K<lz:pont 6s Csaliiddk
Atmeneti otthona kolts6gvet6si szerv :iltal bi;ztositja a csaliiJsegites szocidlis rb;;;;L-,;1;r;,;;;[,
Hidegkrit, Ep16ny, IVlencshely, Nagyvdzsony, tr,lemesvdmos, Papkeszii, pula, Tdtvdzsony, Velszp16mfajsz,
Vo rost6 telepi.i l6sek kozigazgatdsi teri.i let6 n.
T6tvdzsony, Hidegkrlt 6s Barnag onkr:rmdnyzatokkal kcizosen feladat elldtdsi szerz6dest kotdtt a hdziorvosi
elliitiis biztositdsd ra.
A Veszpr6m Megyei Jogu Vdros Crnkormdnyzata a fenntartdsdban mrikodd Eg6szsdgi.tgyi Alapelldtiili
Int6zm6ny k6lts6gvet6si szerv iiltal biztositja, a srjrg6ss6gi eg6szs6gUgyi alapelliitiist.
Nagyvdzsony, Barnag, Mencshel rm6nyzat Int6zmrinyfenntart6 Tdr:sul
liltta el az 6vodai nr-'vel6si 6s bci tokat. A Tdrsulds 20113. jrinius 30. na
ezt kovet6en az 6vodai neveldsi feladatokat a gyermek6tkeztet6si fel
Nagyvdzsony dnkormdnyzatdval iijdban biztositja.

1fl



2.3 A telepiil6si 6nkormdnyzat relndelkez6s6re dl16,
kutat6sok Sttekintdse, adathidnyolk kimutatdsa

az es6lyegyenl6s6g szemrpontjdb6l relevins adalok,

A helyzetelemzds; alapjdt szolgd16 statisztikai adatokat a TtitR adatbdzisb6l, a lKcizponti Statisztikai Hiv{tal
adatbdzisdb6l gyfijtrSttiik cissze. A relevdns adatok rendelkezdsre dllnak, kutatds.k nem k6sziiltek.

Egyre gyakrabban hraszndlt fogalomr a m6lyszep;6nys6g. Nem csak tudomdnyos fogalom a szocioldgidban, dea h6tkoznapi 6let jtllens6ge. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tart6san a l6tmi'irnu,n ,;; 6i;;l;;
szinte es6lytlk sincs arra, hogy ebb6l onerdb6l kil6pjenek.
2011' 6vi felm6r6sek szerint hazdnkban 1,2 milli6 felett van a szeg6ny embererk szdma. N/ig kordbban az
oregkori szeg6nysdg volt a jellemz6l:b, napjainkban a gyermekek6 vdlt azzd.
Egyre tobben tarto;tnak a m6lyszeg6nyek kozti is. 6k azok, akik folyamatosan csrisznak lefele a leit6ri, s
nincsszimrrkrarlicc:,er,rtAczaa6n.,.6-^^L^;^^.-:.l^.|-|.-!.-.!.|r
?i:-t,t,:t_5-,kra 

vissz:a0.t' A szeg6nys6gnek nincs mindenki szdmdra elfcrgacJott, orok6rv6nr'yfi o.fi"iJO;r. 
- 

IAltaldban azokat a tr-'ruleti egys6geket tekintjiik m6lyszeg6nys6g dltal r;rijtott telep[il6seknek,
telepiilesr6szeknek, ahol ,,a nagyon alacsony iskoliizottsdj 6s fugtalkoztatdsi r6tit, er(js telepi.jldsfl
fak6rivezpti t6rq6oi l'nnrantrlriA Ac c.on,nn4,^iA ^- ^-^t.r<t t-r--- Lt.- 4 ., :- - ' - 'l-rJ,\v,uavL(Jq5 s) IJSrcilKUzt-dtdst IdLd, eros telepulEsl,
fak6civezetit6rs6gI lrloncentrdci6 6s szegregAci6, azezekb6l kovetkez6 srllyos szocidlis derficit irs a hdtrdnvosJrL6' !6qL'v, o4 r4s^Uvr |\LrvsLKezu sutyos Szoclalls oet.nclt ers a natranvos
tdrsadalmi helyzet rijratermel6d6sirnek nagyon nagy val6szinfis6ge.iellemzi.,, jtorrds: rfnrrop - olul.Urikiir6s.

3.l Jdvedelmi 6s vagyoni helyzet
A m6lyszeg6nys6ggr:l kapcsolatos vizsgdlatok az egy6n, illetve hdztartds sajiit j6verJelmi helyzet6n'k
6rt6kel6s6n alapulrrak' A rendelk,ez6sunkre 6116 adatok alapjiin el:;6sorbarn r nrrnl*rnelk;il;, 

t*
cznriilicricznrrrl+c4- a arra-*^1,^1, L^t.,-^r^szocidlisrdszorultsdg, a gyermekek helyzete, a lakhatdsi viszonyok 6s az iskolai v6gzetts6g.r, ngv"r.1n[*
v6televel k6sziti.ink elemz6seket. A lakossdg jovedelmiviszonyai16l nincs megfeleil6 ajaturrk.
Az aliibbi diagrambdl kit(nik, hogy iaz elmrilt 5 6vre visszamen6en a n6i dlliiskeres6k rs:zdrna a f6rfiak6hoz
viszonyltva emelkedik. Ez ad6dhat abb6l, hogy a gyernneket nevel6 n6k elhelyerzkecl6sr: kori.ilm6nyeseib,
mint azok6 a n6k6, akik nem nevelnerk gyermekelt.

3.2 Foglalkoztatottsdg, munkae16-piaci integrdci6

A HEP L. szdmri mell6klet6ben elhelyezett tdbliizatokba gy(jt6tt adatok, valamint a herl,lri 6nlrrormdnyzat a
foglalkoztatds el6segites616l6s a munkan6lki.iliek elliitiisii16lsz616 1991. evi tv. tcirv6ny (toviibbiakban:1t.)
6s a Mcjtv-ben foglalt feladatai allapj6n telepti16sunkre jellemz6 foelalkoztatotts6golt, munkae16-piaci
lehet6segeket kivdnrjuk elemezni az elm0lt 6vek v6ltozdsainak bemutatiisdval, a kiilcinbroz6 korosztdlyok,
illetve nemek szerinti bontdsban. Az relemz6st cisszevetjiik ters6gi 6s ors;zdgos ada1okkal [s.
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a)foglalkoztatottak, munkan6lkiiliek, tart6s munkan6lkiiliek szdma, ardnyaz

3.2.1. szSmri tdbl6zat - rtott dlldskeres6k szdma 6s 15-64 6veselk szdma

Forrds: TetR, Nemzeti Munka0gyi Hivatal

1e,096

10,0%

8,096

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

2011 2012 20r.3 2014

Indk lfdrtiak tdsszesen

'Annak ellendre' hogy azt a 2/2ot2, (vl. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont eseteben javasolt a nyilvdntartott dlldskeres6kar6ny'ra vonatkoz6 informdcirikat is rdgziteni a HEp-ben. Ld. a sablonhoz t artoz6 3,2.r,s2. adattdbldt,



3.2.11. szdmt tdblSzat Regisztr6lt mu nkan6l kiiliek szama sztE! rirnt

2008 2009 2010 20tt
nyilvSntartott 6l16skeres6k sz6ma tisszesen t6 6 7 10 tt

20 6ves 6s fiatalabb
f6 0 0 t 0

% o,oyo 0,o% LO,0yo o,oyo

2t-25 6v
f6 0 0 7 3

% o,oyo 0,o%o 70,0% 27,3%

26-30 6v
f6 2 I 0 7

% 33,3% L43% o,o% 9,tyo

31-35 6v
TO 0 I 0 t
% 0,oyo t4,3% o,oyo 9,7yo

36-40 6v
f6 2 I 4 L

% 33,3% 74,3% 40,a% 9,tyo

47-45 6v
l'6 2 It 0 2

1/o 33,3% 14,3yo o,o% L8,2%

46-50 6v
t6 0 4

J. 2 /
% o,oyo 14,3yo 20,o% 78,2%

51-55 6v
f6 0 1 2 1.

% o,oyo 1,4,3%io 20,0% g,lyo

55-60 6v
t6 0 1 0 0

% o,oyo L4,3o/o o,lyo o,o%

61 6v felett
f6 0 0 0 0

9/" o,oyo o,oyo o,o% o,oyo
Forrds: TelFl, Nemzeti Munllai.igyi Hivatal

Alliskeresdk szirnra (f6f
IJ

t0

6

+

0:
1009

1',f

t008 2014 201"5,



3.2.3. szdmri t6bla rA munkan6lkiiliek 6s a tr80

Forrds: TelR, Nemzeti Munka0gyi Hiviatal

ev

nyi lvSnta rtott/regisztrd ht

munkan6lkiili 180 It rmrrnk:ndlLiili

f6 t6 96

no f6rfi osszesen no fdrfi osszesen

2

N6 f6rfi osszesen
2008 1.2 72 24 2 !6,7% 8,3yo 72,5%
2009 8 20 28 0 t

) 3 o,o% t5,o% 70,7yo
20IO 5 23 28 1, :; 6 20,0% 21,,7yo 27.,4%
201,1 1.9 29 48 L 3 5,3% 6,gyo 6,3%

_-rr

180 natpndl rdgebben mr.rnkan6lkiiliekl ardnya
45.0:!i.

10,0x'i

I5"0h

r0"CIK

5,0s

0.0-.:n

.r00 !-) 2010

3.2.4. szimt tdbl6zat PSlyakezd6 irl[Sskeres6k szdma 6s a 1g-29 6ves

eoll 2013

neik r f€rfriak

?014 ztlls ?016 201i7

I dssresen

1

ev

18-29 drvesek sz6ma N yi I vd n ta rto_tt Rd tVa ke z d 6 6 | I 6 s ke re s 6 k ;-rn 
"

no f6rta osszesen no F6rfi iisszesen

f6 t6 t6 f6 o/t f6 % f6 %
2008 18 22 40 0 o,oyo 0 0,0% 0 0,oyo
2009 20 23 43 0 0,0% 0 o,jyo 0 o,o%
2010 L9 22 4L 1 5,3%o 1. 4,syo 1 4,gyo
2071. 22 21, 43 L 4,5%o 1 4,8%6 2 4,7yo

Forrds: TelR, Nemzeti Munkatigyi Hivatal



Pdlyakezd6 dlleiskeres6k szdma

2008 2009 zoal 2AL2 zoLS

r ndk r fdrfiak

2A!6 20t-7

KSH orszdgos adataialapjiin' 2012. augusztus-okt6berben a munkan6lki.iliek l6tsziima 4{}1 ezer t6 (2or1,.hasonl6 id6szakdnal( adata: 47o ezer f6l a munkan6lkiilis6gi r6ta 2o12. augusztus-okt6berben Lo.s%'uNr.uutrI uen Lvrr'/o(20L7' 6v hason16 icl6szakiinak adata: 10,6 ) volt. A f6r'fiak irunkan6lk[ilis6gi riltiija az el6z66vhez k6pnem v6ltozott, a n6l<6 0,5 szdza16kponttal csrikkent. A nnunkan6tktiliek 47,5%o-a (2oL1,.dvben az 6ves dt52'9 %-al egy 6ve vagy anndl r6gebben keresett dlliist. A munkandlki.llis6g iitlagos iddtartama 1g,7ez egy h6nappal kevesebb az egv 6wel kordbbindl.

Teleptil6siinkon a munkan6lkijliek ardnya 6s szdma az aliibbiak szerint alakult:o 2008' 6vben a regisztrdltiillSskeres6kszdma 5 f6volt, a munkavdllalilsikorrirlak6n6pess6 g4,3%-ao 2009' 6vben a regisztrdlt iilltiskeres6k szdma 7 f6, a munkavdllaldsi korri lak6n6pessd 6g,5,s yo-ao 2o7o' 6vben a rergisztrdlt iilliiskeres6k szdma 10f6, a munkavdllaldsi korri lak6n6pessrig6,g%o-ac 201'L' 6vben a regisztrdlt iilliiskeres6k szdma L1, f6,a munkavdllaliisi korri lak(in6pess(ig7,4.%-a

Az iillSskeres6k szdrna fokozatosarr ndvekszik, Ez nem felt6tlen abb6l kcivetkezik, lrogy n6vekszik

r::fl:lgll"-l llllnrli:,"T. "qy,* 
t6bben regisztrartatjiik magukat a Munkarigvi Kozpontban.A nyilvdntartott dlldskeres6k kisebb szdma az id6sebb, li5-50 6ves korosztiilyb6l keri.il ki, de a 21-30

:::":'l:.Y::l-::,_:glh:'^:d,^ :r..6:l:r:leres6l szdmdnak. A-180 napniit r6gerbben regisztrdrtak srvalamelyest cscikkent. A n6i is firfi dtldskeres1k ardnya egyenl6nek mondhot1,de o ndk sitdmandvekszik, mig a fdrfiakd inkdbb cs\kken.
A telepi'il6sen 6s kornyezet6ben jelernleg nincsernek olyan gazdasiigi folyamatok, amelyek az iilldstaszdmdt tart6san csokkenthetn6 regariibb a 200g. 6vi szint arii.



b/ alacsony iskolai vdgzetts6gfiek3 foglalkoztatottsdga

3.2 5 szimd t6bliizat - Alacsonvan iskoldzott

Forrds: TelR, KSH lldipszdmldliis

- Atacsonyan iskolSzott n6

ev

15 6ves 6s id6sebb
lakossdg sz6ma dsszesen

15-X 6ves legalSbb Sltalfnos
iskolSt v6gzettek szdma

Slta15nos iskolai v6gzetts6ggel nem
rendelkrez6k 15-x 6vesek szaima

osszesen no f6rfi osszesen no f6rfi 6sszesen n() f6rfi

t6 t6 t6 t6 f6 t6 f6 % t6 % f6 70
2001 174 87 87 17L 85 86 3 1,,7yo 2

"1.,3%

7 L,1%
201,1 791, 98 93 160 86 74 31 L6,2% T2 72,2% 19 20,4%

3.2.6. szdmf tiblSzat

elR, Nemzeti Munkatigyi Hivatal

munkan6lk [iliek szima iskola crarin*

ev
nyilv6ntartott :illSskeres6k sz6ma

dsszesen

A nyilvdntartott Sllsskeres6k megos:zl6sa iskolai v6gzetts6g szerint

8 Slta16nosndl
alacsonyabb
v6gzetts6g

8 SltalSnors
8 SltaldnosnSl

magasabb iskolai
v6gzetts69

F6 ro o/o f6 o/o f6 %
2008 6 0 o,lyo 3 50,O% 3 5C,O%
2009 7 0 o,o% 4 57,7o/o 3 42,gyo
20I0 10 0 a,o% 3 30,o% 7 70,0%
20tt 1.r 0 o,lyo 4 36,4% 7 63,6%

Munka n6lkaj liek iskolai v6gzetts6ge (f6)

.)oo9 ?olo ?o1:l 20J-: 201f 201 4 201-:, 201 €i 2.OL7

lf {l:ilt.tlirrosr-r;il .rl.lcsonyablr I8 jltal,inr:rs , : S jlt.rl.jrrosnJl r-n:rgas.rbLr

A munkan6lkiiliek l'roztil mindenki rendelkezik {J dltaldrros iskoldval. 2011-ben a regis:rtriilt dlldskeres6k
kdzel 2 / 3 -a 8 d lta lii nosnd l ma gasa b b v6gzetts6g5;el render l kezik.

'Aki nem szerzett kciz6pfoki v6gzetts6get vagy szakk6pesitest (lscliD 3), ld. Fh. hiitrirnyos helyzetf munkav6llal6i meghat;lrozd:;a

1',r
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3.2.7. sz6mi t6blSzat - Feln6ttoktatdsban n6sztvev6k

Forrds:TelR, Teri.iletiAllamliiiztartdsi 6:s Kdziga;zgatdsi rnrorma-lox-zotg.ilrt (il itst

5 lta ld nos iskola i fel n6ttoktatdsba n r6szwev6k
sz6ma

8. drvfolyanrrot
feln6ttoktatdsban

eredm6nyesen elv6gz6k
szdma

3.2.8. sz6mf tdblSzat Feln6ttoktatdsban r6sztvev6k szama ickolilr

ev

kdz6pfokri
feln6ttoktat6sban

r6sztvev6l< tisszesen

szakiskollai
feln6ttoktat6sban

16sztvev6k

szakkiiz6piskolai
feln6ttoktatdsban

16sztvev6k

gimndziumi
feln,6ttoktatdsba;l

16szWev6k

f6 t6 % f6 % f6 %

2009 0 0 0 0r 0 0 0
20to 0 0 0 0 0 0 0
201,7 0 0 0 0 0 0 0

Kozigazgatdsi
I nformdci6s Szolgd lat (TAKtSZ)

Feln6tt oktatdsban a nyilvSntartdsok szerint nemrvesznek rdszt a telepiil6sen 6l5k

c/ kozfoglalkoztatiis

Pula kozsdg onkonnri{nyzata 6vek 6ta foglalil<oztat iilldskeresdket a krizfoglalkoztatds kr:ret6br:n. 
]AMunkaiigyi Kcizpont tdmogatdsdval alkalmazott ldtszdm l,dlto;zri, az elmillt evekben 2-3 f(i kcirtil alakult.

d/ a fOelalkoztatishoz val6 hazzAfAr6c ac6r.,a^^ t, ^^Liti,!^1 t-r- .- -- ! . ,d/ a foglalkoztatdshoz valo hozzdfdr6s es6ly6nek mobilitdsi, informdcicis 6s egyeb t6nyezrii (pl, kozleked6$,potenciSlis munkalehr-'t6s6gek, tervez:ett beruhd;rdso :, lehetsdges viillalkoziisi teriJrletek, hr-,lyben/t6rsegbeh
m fi kod6 foglalkoztatdsi programok stlb. )

Jelenleg a kcizs6gben 17 villlalkouis folytat tev6kenys6get, melyb6r 6 viillalkozils kozszolgilltatir, de a tobbivdllalkozds sem alketlmaz munkavdllal6t, inkdbb egy6ni vdllalkoz6k. A telepiil6sern az 
'nkornrdnyzat 

dltalbiztositott 6ptiletben egy kisbolt mfikodik.
A telepiiles kcizlekercdsi adottsdgaI nem a legjobbak. A kozeri telepi.il6r;ek, vdrosok aut6busszalmegkozelithet6k, de jelentds a menetid6, ill. nem alkalmazkodik a mfiszakokhoz.
Legkozelebbi nagyobb munkaer6t befrrgad6 teleptil6sek: l\agyv6zsony, llemesvdmos, Ves;z;c16m, Ajka.
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e/ fiatalok foglalkoztatiisiit 6s az oktatdsbdl iil munkaer6piacra va16 dtmenetet
te le pti l6se n; k6 pz6:shez, tovii bbk6 pz6shez va 16 hozzdfd 16sri k
A 3'2'4' sz' tiibliizat szerint 2 nyilvdntartott piilyakezd6 dildskere:s6 van a telepi.il6sen, Aelhelyezked6si lehet6s6ge a szakk6pzettsdgukt6l fi.iggtien a kornyez6 telep[iildrseken,lehets6ges' A telepiir6sen 6r6k k6pz6si rehet6s;6g6t 

-igerv 
eset,6n a Veszpr6m MegyeiKirendelts6ge biztositia.

// munkaer6-piaci integrdci6t segft6 szervezetek 6s sz:olgdltatdsok felterk6pezrise (pil I'eln6ttk6pzeshe4egy6b munkaer6-piaci szolgiiltatdsokhoz valo hozzdfereis,i-relyi iogtaltoztatdsi programol<)

megllcinrryit6 programdk a

pSlyakezd6k

vdrosokpan

Munka(|gyi

es

..'r1,ffffi]]i-ffi;|fn 
6l5k 6s nomdka tek:ptilesi onkormdnvzatfl sajiit fenntartiisri int6zm6nyekben

A romdk 6s melyszegdnys6gben 6l6k sajiit fenttartdso intdzmdnyeinkben torten6 foglalkoztatottsdga ndnrmegoldott, tekintettel arra, hogy az cinkormdnyeatnak ilyen int6zm6nye nIncs.

h ) hdtrany os meg kii lo n bciztet6s a fogla I koztatiis te ri.i let6 n
A telep[il6sen nenl mert]rt fer or'yan adat, rnery a fogilarkoztatds

igazolna,
ter6n hdtriinyos rnegkiilonbciztetdst

3'3 P6nzbeli 6s ternrr6szetbeni szoci6lis ell6t6sok, aktiv korfak elldtdsa, munkan6lki;llis;,6g6g2t6mogatdsok

3.3.1 sz6mri t6bldzat Altdskeres6si

kapcsol6d6

A szocidlis igazgatiir;rr5l 6s elliStdsokrdrl sz616 199::1. 6vi 1il. tonv,6ny alapidin alkotta meg a K6pvisel6-testulet aszocidlis 6s gyermekvddelmi elldtdsokr6l 6s az: eljiiriis szalcdlyai16l s;2616 s/20r2.(ilt.:30.) orrkormdnyzdtirendelet6t.

nnint az aktlv korriak tdmogatdsi lbrnrelja jelenr vafpr.
s6 szern6ly veheti igenybe. 201.2. evt6l csak anndk

t megel6z6 6vben le5;aliibb ilO nap rnunkaviszonyt tud
t, aki erg6szs6gkdrosodott, vagy aki az 55. 6let6v4t
helyzetfi, aki nern rendelkezik rnerg;6lhet6st biztosit,b

A
Azt a szeme

egyen kizdr6l l: Yi' gi csopc,rthoz tartozds (rcma szdrmaziis) vdllalisa 6s kinyilvdnitdsa aJ
amennyiben isebb tartozds kdrddsdben nyilatkozatrit senk seurn k6telezhet6, kivdtell
nemzetis6gek Jogsz nemzetis6gi jog gyakorldsiit az egyen nyilatkozatihoz r,Jti tr,r. J5 (1)_

19

r6szesiil6k szdma

ev
t5-64 6v kiizcitti lak6n6pess6g

szdma seg6lyben rdszesiil6k f6 :;eg6lyhc n r6szesiil6k %

2008 147 2 1,4%



Forrds: TelR, Nemzeti Munkai.igyi Hivatal

A munkan6lkiiliek szdma l6nyegesen magasabb, mint az elliitottak szdma. Sok esetben fel kell hivni
dlliistalanok figyelm6t, annak 6rdek6ben, hogy elliitilst kapjanak regisztrdltatniuk l<ep a Munka
Kozpontban.
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r L5-64 €ves€k

2014 2015 20L6 20L7

r Segelyb€n rdszesiil6k sz6ma

Forrds: TelR, Nemzeti Munkatigyi Hivatal
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2010 uldnAz dlliiskeres6si
csokkent.

3.3.3. szimf t6bl6zat- Rendszeres szociSlis seg6lyben ris foglalkoztatdst helyett;esit6 tdrnogatdsban
r6szesitettek sz6ma

Forrds: TelR, Nemzeti Munkai.igyi Hivatal

ev

rendszeres
szociilis segdrlyben

16szes[il6k

Fogla I koztatdst helyettesft6
tCmogatSs (6lliiskeres6si

tiimoeatiisl
Azoknak a szdma, akik 30
nap munkaviszonyt nem
tudtak igazolni 6s az Fl-lT

jogosultsiigt6[ elesett

Azoknak a szdma,
al<ikt6lhelyi

tirnkorrminyzati
rendellet alapj6n

melryontdk a

tiinnoeatdst

t6
15-64 dvesek

%-6bitn
t6

munkan6lki.iliek
%;6ban

2008 2 1,4 na 0 0
2009 2 1,5 na 0 0

20IO 2 1,4 na 0 0
20tt 3

.',
na 0 0

Elliitottak sz:ima (f6)

+q

1q

1,5

1

0,5

0

1009 a0I0 a011

r SegetrCerettek sadma

:':,tegasulc) tlanok sadtna

ll T'dftla$atettak sadrma

rt lidmo5xatdstol megvontak sedrna

t01e
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Rendszeres szoci6lis seg6lyt az a hdtrdnyos rnunkaer(i-piaci helyzet(i, aktiv korri szenrrlrly kaphat, aki nenn

rendelkezik rendszeres meg6lhet6st biztosit6 jcivedelemmel. Foglalkozdst helyelttesit(i tdmogatilst
dlldskeres6 kaphat. 86rp6t16 juttatdsra (2O1J. janudr 1.t61), illetve foglalkoztatdr;t helyt'ttesitd tSmogatdsra
(2011. szeptembelr 1-t6l) az jogosult, aki koriibbart rendelkezesre iill6si tdmogatiisLran r6szes[ilt. A
jogosultsdgot 6vente feli.ll kell vizsgdlni, merl:. 201.2. janudr 1-t6l csak annak foly6sithat6 elldtds, aki a

jogosultsiig fel0lvizt;giilatiit mege16z6 6vben legaldbb 30 nap munkaviszonyt (vagy 30 nap kozerdekr(i
6nk6ntes munkdt) tud igazolni. A rendszeres szociSlis sergelyben r6szesiJl6k szdnra alar:s;ony.

3.4 Lakhatds, lakd:;hoz jutds, lakhat6si szegregdcid

E fejezetben a lakfratdshoz kapcsol6d6 teriilertet elernezziik, kiemelve a berlakds-Sllomdn'yt, a szoci6lis
lakhatdst, az egy6b lakdsc6lra nem haszn6lt lakdscdil0 ing;atlanokat, feltdrva a telerpi.il6:;en fellelhetr5
elegtelen lakhatiisi kori.ilm6nyeket, veszdrlyeztetett lakhatdsi helyzeteket 6s hajl6ktalansdgot, illetve a

lakhatdst segit6 td mogatdsokat. E mellett 16szlete;zzUk a lakhatdsr;r vonatkoz6 r:rg1r{f jellemz6ket,
elsSsorban a szolgiiltatdsokhoz va16 hozzdfd16st.

3.4.1. szdmf t6blSzat - Lakis6llomd

ev
iisszes

lakrisiillom
5ny (db)

b6rlakds
iillomiiny

(db)

szoci6lis
lakiisiillomdn

v (db)

egydb
lakdsic6lra

hasznifrlt nem
lakirscdihi

ineatlanok {db}
ebb6l

el6gtelen
Iakhatiisi

kiiri,ilm6ny
eket

biztosit6
lerkdsok

szSma

ebb6l
el6gtelen
0akhatisi

kiiri,ilm6ny
eket

biztosit6
lakiisok
szdma

ebb6l
el6gtelen
lakhat6si

kiiri,ilm6ny
eket

biztosit6
lakiisok
sz6ma

ebb6l
el6gtelen
lakhatiisi

ktiriilm6nye
ket

biztositci
lakdsok
sz6ma

2008 96 na 0 ra 0 na na na

2009 96 na 0 ra n na na na

2010 96 na n ra 0 na na na

20tt 96 na 0 ra 0 na na na

Forrds: TelR, KSH Tstar,6nkormdnyzati adatok
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Osszes lakCsdllomdny (dbl

60

40

20

2010 2011 2012 2013 20L4 201.5 2016 20L7

tOsszes f Ebb6l el€gtelen kdrtilmeny(

A telepiil6sen a statisztikai adatok szerint qz cisszes lakr4siillomiiny 96 lakiis. Sok az [iresen d116 lakds,
amelyb6l a lak6k kihaltak, 6rt6kesit6s nem t6rt€nt.

o/ b6rlakils-dllomdny
A telepUl6sen n incs cinkorm6 nyzati tulajdgn rj b6rla kiis.

b/ szocirilis lakhatds
A telepUl6sen szocidlis lakhatilst biztosit6 lakiisok nincsenek.

c/ egy6b lakiisc6lra haszndlt nem lakiisc6l0 irlgatlanok
A teleptildsen nincs olyan nem lakds c6l0 ingaflan, amelyet lakdsc6lra haszndlnak.

d/ el6gtelen lakhatdsi kdrtilm6nyek, vesz6lyqztetett lakhatiisi helyzetek, haj16ktalans6g
A teleptil6sen vesz6lyeztetett lakhatiisi helyzetben l6v6 vagy haj16ktalan szem6ly nincs.

e/ lakhatiist segit6 tdmogatiisok

Forrds: TelR, KSH Tstar
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Tdrnegatdsban rdszesiil6k (f6)

2Q08 2009 2010 2Qr.1 2012 2CIt3 2014

I La kdsfen ntarttisi ttimogatdsok

201_5 2016 20r_7

r Addssrigcsdkkent6si tii mogatdsok

Jellemz6 prob16miik a kozm(dij-, illetve lakiishitel-tartozdsok, hiitral6kok felhalmoz6d6sar.

A szociSlisan rdszorul6k eset6ben lakdsfenntartiisi t6mogatilsi rendszer nr(kodik. A tdmogatdsban
r6szesU16k szdma 2011-ben emelked6st mutat.

// elad6sodottsiig
Lak6hiiz vdsdrldsdra,, illet6leg 6pit6s6re felvett hitelek vonatkozdsdban, valamint a hiteltorleszt6s esetleges
elmaraddsdra tekint,et6ben nincs informdci6. Ferlt6telezhet6 azonban, hogy a probl6ma jelen van a csalSdok
egy r6sz6nek 6letdben. Az 6nkormdnyzat ad6ssdgkezel6si szolgiiltatiist nem nyrJijt. A csalddsergit6 szolgdlat
keretein beli.il a csaliidgondoz6 tandcsot ad a csa16dijovedelem beosztds6ra.

g/ lakhatds egy6Lr jellemz6i: klilteri.iletekenr 6s nem lak66vezetben elhelyezked(i lakiisok, min6s6gi
kozszo196ltatdsokho:2, kozmffszolgdltatiisokhoz, k6z6ss6gikozleked6shezval6 hoz:.z6f6r6s bemr"rtat6sa
Pula kozs6g zdrtkerti r6sze vezet6kes vizzel 6s elektromos drarnmal elldtott. A kdzriss6gi kdzleked6shez va16
hozziif6r6s biztositott. Aut6busszal 6rhet6k el a kozeli vdrosok. Az onkormdnyzat on6116 falugondnoki
szolgdlatot tart fenn. A falugondnoki 96pj6rmfi is segiti az orvoshoz , korh{zba, szakelldtd:;ra va16 eljutdst.

3.5 Telepek, szegregdtumok helyzete

Puldn szegregdlt lak(ikornyezet nincs.

o) a telep/szegreg6tum mint lak6kdrnyezet jellemz6i (kiterjedts6ge, teriileti elhelyezked6se,
megkozelithet6s6ge, lakdsiillomdnydnak dllapota, k6zm(elliitottsdga, kozszolgdltatdsokhoz va16 hozzSf6r6s
lehet6s6gei, egy6b k6 rnyezet-eg6szs6gi.igyi je I le mz6i stb.)
Nem relevdns

24



b/ a telepen/szegregdtumokban 6l6k sziima, tdrsadalnri probl6mdk szempontj6b6l f6bb jellemz6i (pl.
6letkori megoszlS:;, foglalkoztatottsrlgi helyzet, seg6lyelzettelrl, hdtrdnyos, halmozottan hdtrdnyos helyzetfi
gyermekek a rd nya, :;tb,)

Nem relevdns

c/ szegregdci6val vesz6lyeztetett tertiletek, a lakossdg ter[ileti dtrendez6d6s6nek folyanratai
Nem relevdns

| 3.5 Eg6szs6giigyi 6,s szoclilis szolgSltatisokhoz vail6 hozzdfdn6s

Az eg6szs6gligyr5l s;zolo 1997.6vi CLIV. torv6rry el6irja, hogy a telepiildsi onkormdny;zat az eg6szs6gi.igyi
a la pelliitiis ko16ben gondoskodik:

o) o hdziorvosi, hdzi gyermekorvosi elldtd:sr6l,
b) o fogorvosi alopelldtdsr6l,
c) oz olopellcttdshoz kopcsol6dd Agyeleti elldtdsrol,
d) o ved6n6i elldtdsrol,
e) az iskolo-egdszsdgilgyi elldtdsrol.

o) az egdszs6gtigyi alapszolgiiltatdsokhoz, szakelldtdshoz valir hozzdf616s

3.6.1. szdmf tdbl6zat - Olosi ell6t6s

ev

Feln6ttek 6s gyermekek
r6sz6re tervezett

h5ziorvosi szo196latok
szSma

Csak feln6ttek r6sz6re
szervezett hdziorvosi
szolgSlt;rt6sok sz6ma

hdzi gyermekonvosok Sltal
el lStott szolgiill atok sz5ma

2008 0 0 c

2009 0 0 c

2010 0 0 c

201,1 0 0 c

2012 0 0 cl

2013 0 0 0

Forrds: TelR, IKSH Tstar

A telepi.il6s betegeit a nagyvdzsonyi sz6khelyfi, teriileti elliitlisi kcitelezetts6gfi hdzionros liitja el. Orvosi
rende16 Nagyvdzsonyban van.
V6d6n6i szolgdlat ugyancsak Nagyvdzsonybr5l biztorsitott, a fogorvosi 6s gy6gr1:;zertdri elliitds is
Nagyvdzsonyban tdrt6nik. A rdszorul6k sziillitiisdbarr, gy6gyszerkivdltdsban a falu6;onrdnoki szo196lat
mUkddik kdzre.
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3.6.2. ll6t5si rendelkezdk szdrna

ev k<izgy6gyellStdsi igazorlvdnnyal rendelkez6k sz:ima

2008 q

2009 9

2Ct10 4

2Ct7t 4

szdmti t6bl6zat

Fornds: TelR, KSH Tstar

l0
I
R

1

6

5

3

I
G | ' l'

2015 2016 20'.172QO8 2c$9 2010 2011 eo12 ?G13 eO14

A kcizgy6gyelliitds a szocidlisan rdszorult szemely 16:;z6re - eg6szs6gi 6llapota meg6rz6s6hez 6s
helyredllitiisdhoz az eg6szs6gtigyi szolgdltatiisokkal kapcsolatos kiadiisok konrpenirSldsdt celz6
hozziijiirulds.
Onkormdnyzat rendeletben szabiilyozta a testi.ilet a kozgy6gyelldtds igdnybe vetel6nek lelhet6s6g6t.

{f,6}

dijban r6szesitettek sz6ma

ev
dpolisi dijban r6szesitettek

szdma

2008 I
2009 1

2070 0

20r7 2

Forrds: TelR, KSH Tstar

3.6.3. sz6mf tdblizat - Apol6si
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Apoldsi dijban rdszesrildk sziima (fdl

4008 2009 2010 ?011 2012 2013 2014 201s 2CI16 2crr.7

Apoldsi dij a tart6sarn gondozdsra szorul6 szent6ly otthoni dpoldsiit elliit6 nagykoril ho,zziitartoz6 r6sz6re
biztositott anyagi hozziijdrulds. 2O1.L-t6l k6t f6 r6szesUl ebben az elldtdsban.

b/ prevenci6s 6s sirfir6programokhoz (pl. n6peg6szsegtigyi, koragyermekkori lrlotelez6 szfirtisekhez) va16

hozz6f616s

A n6pe96szs69i.igyi, koragyermekkori kotelez6 szfi16sek ig6nybev6tele Veszp16nnrklenr biztositott. A
kisgyermekek 6s iskoldskorrl gyermekek szdnrdra kritelezd szft6vizsgSlatok a v$ddn6 ds a hdziorvos;
bevondsdva I re nd sze rese n megt<irt6 n i k. TiJd6szii16s 6ve nte v1a n a te lepi.i l6se n.

c/ fejleszt6 6s rehabilitdci6s elldtiishoz va16 ho:rzdf6r6s

Rehabilitiici6s elldtdshoz valo hozz1f6r6s a teleptil6sen nirnr biztosftott. Az erlldtdshoz val6 hozzdf6r6s;
Veszp16mben lehetsrlges.

d/ k<iz6tkeztet6sbern az eg6szs6ges tdpldlkozds szempontjaihak megjelen6se
A Nagyv6zsony teleptil6sen m(kod6 lskola konyhdja biztqsitja az 6vodai elldl.dsban, iskolai oktatdsbanr
r6szesti16 gyermeke[< 6tkeztet6s6t. A szor:i5lis 6tkeztet6s is e116l a konyhdrirl biztcls;itott a r6szorul6k:
sz6m6ra. Az 6lelmezdsvezet6 nagy hangs0lyt fordit az eg6szs6ges alapanyagok felhaszndliirsdra.

egye5i.ileteibe jdrnak. Hr:lyi sportelgyesiilet nincs.
konditeremben. A teleptil6sen jdltszrit6r viirja a

e/ sportprogramokhoz va 16 hozziif6r6s

A kozs6g fiataljai a kornyez6 nagyobb telepi.il6sek
Sportoldsi lehet6s69: a kultrirhdzban berenrlezett
kisebbeket.

// szem6lyes gondoskoddst ny0jt6 szocidlis szoilgdltat6sokhoz va16 hozzdf6r6s
A szocidlis 6s gyermekj6l6ti alapszolgdltatiisokat az 6nkormiinyzat tdrsuldsban biztositja" l\ Gyermekj6l6ti 6s;

Csalddsegit6 szolgdrlat a veszp16mi sz6khelyfi Csalii{segit6 6s Gyermekj6l6ti Alapszolgdltatdsl
int6zm6nyfenntart6 Tdrsulds Nagyvdzsonyi telephely6nek r:!aliidgondoz6ja liitja el. A s:zr:rciiilis 6tkeztet6s a

Veszp16mi Kist6rsdg Tdbbc6hi Tdrsuldsa iiltal fenntartott veszp16mi sz6khelyfi Egyesitett Szociiilis
Int6zm6ny biztositja, az 6telt a nagyv6zsonyi konyhd16l szSllifidk. A hdzi segits6gnyfjtdst ar NAPAVA Szocidlis
Gondoz6 Kozhasznrj Nonprofit Kft. biztositja.

27



g) h6tr6nyos megki.ildnbtiztet6s, az egyenl6 bdndsm6d kcivetelmdny6nek megs6rt6:;e a szolgilltatdsok
ny0jtdsakor
Hdtrdnyos megkiilonboztet6s, az egyen16biiniisrn6d kdvetel/p15ny6nek megs6rt6s;e nem iicrrjult e16.

h) pozitiv diszkrinrindci6 (hiitriinykompenzdh5 juttatiiso[<, szolgiiltatdsok) a s;rocidlis rls az eg6szs6g1gyi
elldt6rendszer keretein beli.il

A p6nzbeli elldtdsok 6s a kcizszolgdltatdsok szervez6sE sordn pozitiv dir;zkriminiici6val segitjtik a
c6lcsoporthoz tartoz6kat. Ez 16szben szabdlyozdsi eszkdzokkel, r6szhen a nyilvdnrcssiig eszkoieinek
alka lmazdsdval tortd nik.

o/ kcizoss6gi 6let szirnterei, f6rumai
A koztiss6gi 6let lergf6bb szintere a Kult0rhdz 6s a kdriryvtdr. A gyermekeket megnroztgat6 6v v6gi
i.inneps6gek szlntere is a Kult0rhd z, de az egy6b kozciss6gi cisgzejoveteleket is itt tartjiik.

b/ kcizciss6gi egyi.itt6l6s jetlemz6i (pt, etnikai konfliktusok 6s kezel6s0k)
A telepiil6sen 616k homo96n koz<iss6get alkotnak, Etnikai konfliktus nincs.

c/ helyi kdztiss6gis:zolidaritds megnyilvdnuliisai (adomiinyozds, onk6ntes munka stb.)
A szolidaritds a magdnemberek 6s a ktizoss6gek 16sz616l is megnyilvdrnul. A csalddsegltfi s:lolgdlat 6s azr

egyhdza k is rendszerese n sze rveznek adomii ny g,V qt6 a kci6kat.

3.8 A roma nemzetis6gi iinkorm6nyzat c6lcsoportokkal kapcsolatos es6lyegyenl6srigl telv6kenys6ge,
partners6ge a telepiiil6si 6nkorm6nyzattal
A telepi.il6sen roma rremzetis6gi <inkormdnyzat nincs.

3.9 Kiivetkeztet6sek: probl6m6k beazonositdsa, fejleszt6si lehet6s6gek meghatdrozdsar.

A m6lyszeg6nysdgben 616k 6s a romdk helyz:ete, eseryegy;nl6sege-"i6gdlrtr ;"rd" fi]ep.il,5sij"kd"

beazonositott probl6md k fej leszt6si lel het6srig;e 1,1

munkan6lktllis6g, elhelyezked6si gondok a
foglalkoztatdshoz jutds 6s a foglalkoztatdsban va16

nregmaradds

ta nd csad6s, figyelemfel h ivils az ci n ko nmii nyzat 6 lta I i

kbzfo$la lkoztatiisba to rt6 n6 bevo nrds le fret6s6g616l,

rnenet616l, kiemelt figyelermmel er rorndkra

M un ka [igyi Kcizponttra trirtdnr6 i rd rryitds,
regiszgrii ldsra td rt6 nd rd besz6 l6s a tovii bbi e I l:itiisok

lehet6s6ge 15rdek6bc.n

figyelenrfe I h ivds, tdj6koztatds a la kdsi'e n nta rtdsi
td m crgatd s ig6 ny bev6te 16 n r-' k I e het (i s6ger 6l az

o n korrnii nyzatnd | (kozm rive k ki ka pr:so lds;a

elkertif 6se 6rdek6ben),

figyelemfelhiviis az indokolatlan 6s nehezen
nyomon kovethetd kUlonb6z6 hitelek felv6tele
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4. A gyermekek helyzete, es6lyegyenl6s6ge,

4.1. A gyermekek helyzet6nek Sltaldnos jellennz6i (pl. gfermekek sz6ma, ardnya, rill,etkori megoszlisa,
demogr5fiai trende$r stb.)
A kozs6g dlland6 lakosainak szdma 2OOf6, ebb6l a 0-17 eives korosztdly sz6ma 28f6. r\ 14 6ves kor alatti
l6tszdm a vizsgdlt idriszakban dlland6nak mondhat6, 23 f5 kori.il alakul, 6s a sziilet6sek ti:; haldlozdsok szdma
is kiegyenlit6dik,2 f6 kortll alakul.
Mivel a telepU16sen 6voda, iskola nincs, a gyerrekek kordn beker0lnek egy m5:;ik telepi.il6s kozoss6g6ber.
(Kotelez6 felv6telt biztosit6 6voda a nagyvdzsonyi lt/ler;Qvdr 6voda 6s Bolc:;6de. ,A krlitelez6 felv6telt
biztosit6 Sltaldnos iskola a Nagyvdzsonyi Kinizsi Piil N6met Nemzetis6gfi Nyelvrcktat6 rirltaldrros lskola. Az
dnkormdnyzat fontosnak tartja a csalddok gyermek nevel6s6nek tdmogatdsdt,, amelly',et az int6zm6nyek
tiimogat6sdval 6s a helyi rendeletben biztorsitott tiimogatd:;qkkal val6sit nreg.
A gyermekj6l6ti 6s alapfokrl oktatdsi, nevel6si alapellStdsokat megdllapodds 6s tdrsul6s (rtjiin briztositja.

helyletfi,
sziirna 6s

o/ vesz6lyeztetett 6s v6delembe vett, hdtrdnyos
gyermekek, valamint fogyat6kossAggal 616 gyermekek
helyzete

4. szdnrf tdbl6zat - V6delembe

illetve halmoz:ottan hdtrdrryos helyzetfi
ardnya, eg6sz:;6giigyi, szocidlis, lakhatils;i

t.L. vett 6s kiskorri gyerrnekek :;ziima

ev
vddelembe vett 18 6v

alattiak szima

Megszfintetett esetek
szdrna a 18 6v alatti

v6delembe vettek k6ziil

vesz6lyeztetett kiskorti
gyelmekek sizdma

2008 0 0 0

2009 0 0 0

20ro 0 0 0

201,1 1 0 L

Forrds: Telll, KSH Tstar
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0,8

0,6

I

V€delembe vett ds veszrilyeitetett kiskoni (f6)

0,2 -l

20L6 ?017

I vedelerrbe vett I megsriirrtetett eset x veszelyeztetett kiskoril

A telepi.il6sen v6delembe vett gyermekek szdma kisnr6rtdkben n6tt. Alacsony' lakossdig sziimri telepi.il6s
l6v6n a ,,mindenki rnindenkit ismer, 6s mindenkire figyel" iilapelv 6rv6nyesi.il, iig;y a ves;z6lyeztetetts6g els6
jeleinek megjelen6sekor jelz6sre keri.il az iilet6il<es fel6 a probl6ma, igy nlncs a telepi.iltir;enr viidelembe vett
6s vesz6lyeztetett gyermek.

b/ re ndsze res gye rrne kv6de I m i kedvezm6nyber n 16szesitette k szd ma

4.t.2, sz6mt t6blSzat - Rendszeres r6szesitettek szdrna

ev

Rendszeres
gyermekvr!delmi
kedvezm6nyben

r6szesiterttek
szdma

Ebb6l tart6san
beteg

fogyat6kos
gyermekek

szima

Kieg6szit6
gyenmekv6delmi
kedvezmr6nyben

16szesitettek
sz6ma

Ebb6ltan6sarn
beteg

fogyat6kos
gyermekek

szdma

Rendkivi,ili
gyerrmekv6delmi

kedvezm6nyben
r6szclsitettek szdma

2008 3 na 0 na 0

2009 7 na 0 na 15

2010 11 na 0 na T7

2017 9 na 0 na 13

Forrds: TelR, KSH Tstar, 0nkormdnyzati adatok
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A rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesiil6k s4dma folyamatosan novekedertt, majd 2011-ben
csokkent. A rendkivtili gyermekv6delmi elliitdsban 16;zesli16( szdma mondhatni stagndl.
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4.1.3. szdmf t6blSzat - 6vodai- iskolai rdszesilltik sz5nna

ev

Ingyenes
6tkez6sben
16sztvev6k

szdma 6voda

Ingyenes

6tkez6sben
16sztvev6k

szima iskola 1-8.

6vfolyam

50 sz6zal6kos
m6rtdkf

kedvezm6nyes
6tkezdsre
jogosultak

sziima 1-13.
6vfolyam

Ingyenes

tankiinyv-
ell6tdsban
16szesiil6k

szdma

6voddz:tatisi
tdrnogatt6sban

rdszesiil6k szdma

Nyiiri
6tkeztet6sben

r6szestil6k
szdma

2008 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 r'l 0 0

2010 0 0 n 0 0 0

20tL 0 0 0 ) 0 0

Forrds: TelR, KSH Tstar, Onkormdnyzati adatok

Az adatok a pulaigyerekek r6sz6re
jelennek meg.

kotelezd felv6telt biztosit6 nagyvdzsonyi sz6khelyfi 6,vrcddnill 6s iskoliiniil

c/ gyermek jogdn jli16 helyijuttatilsokban r6szr-'stil6k s:rdma, ardnya

Pula iilland6 lakos gyermek sz[]let6se eset6n egyszeri tdmogatiisra jogosult a gyermeket :;ajait hdztartiisdban
nevel6 sziil6 vagy to,rv6nyes kepvisel6. A tiimogatds osszegp 15.000.-Ft. Az onkormdnyzat nrinden 6vben
segiti az iskolakezd6:;t. Az iiltaliinos es kdz6pfokri oktatdsban r6szt vev6 gyermekr-'k az utribbi 3l 6vben 1O-1O
eze r fori nt egysze ri i:;ko la kezd6si td mogatds;ba n r6szesi.i lte k.

d/ kedvezm6nyes is;kolai 6tkeztet6sben r6szesill6k s;zdrna,

A nagyvdzsonyi sz6khelyfi int6zm6nyn6ljelenik meg az adat

e) magyar iillamprolgdrsdggal nem rendelkez6 6;yermekek sqdrna, ardnya
A telepiil6sen nincs magyar iillampolgiirsiiggal nem renclelkezci gyermek.

4.2 SzegregSlt, telepszerfi lak6kiirnyezetben 616 gyermekdk helyzete, es6lyegyenl6s€gp
Szegregd lt la k6kci rrryezet a te lepti l6se n n i ncs.

4.3 A hdtrdnyos, illetve halmozottan hdtrdnyos helyzetfi, valamint fogyat6kossdggill 6ld gyermekek:
szolgSltatdsokhoz va l6 hozzdf616se

o) ved6nSi elliitiis .iellemz6i (pl. a v6d6nd dltal elldtott tefepUlesek szdma, egv v6d6niire jutott elldtott,
betoltetlen stdtuszok,)

A v6d6ndi szolgdlat teri.lleti elliitdsi kotelezetts6ggel nr(kodik, a nagyvdzsonyi eg6szsdghiiz 6p0let6ben
kapott helyet, ahol elldtja a kisbabiikat, tandcsaival segfti a kismarndkat 6s anyurkdrkat. Toviibbd
otthonukban is felkeresi a csalddokat, figyelemnrel kis6nre a gyermekek eg6szs6gi dllapotiiit, koniilm6nyeit.
A v6d6n6i feladatelliitiis ko16be 0-14 6ves korosztdlyi5; folfik a gondozds. (Az dlldsherllr Nagyvdzsonyban
jelenik meg.)

ardrnya



4.3.1. szdmri tdblSzat - V6d6nr6i 6lliishelyelk sz6ma

el, v6d6n6i dll6shelyek szdma
Egy v6d6n6re jut6 gyerrmekelr

sz6ma

2008 0 6

2Cfo9 0 5r

2Cf 10 0 4

zct1,L 0 6

zOt12 0 0

Forrds: TelR, KSH Tstar, dnkorrndnyzati ada[gy(jt6s

b/ gyermekorvosi elliitiis jellemz6i (pl. h5;zi gyermekorvoshoz, gyermek :;zakorvosi eliliitiishoz va16

hozzdf6r6s, betoltetlen hdzi gyermekorvosi praxisok szdma)

H6zi gyermekorvosi praxis nincs. A gyermekek elldtdsdt teri.ileti elldtiisi kotr-'lezettsrirg5Jel nagyvdzsony'i
szdkhelyfi h6ziorvos v6gzi.

4"3.3. szdmri tdbl5zat - B6lcs6d6k 6s biilcsdd6be beiraltott gyermekelr
szarna

e'v
b6lcs6d6k

szdma

biiIcs6d6be
beirt

gyermekek
sz6ma

Szoci6lis
szempontb6l

felvett gyerekek
szdma

(munkan6lk0li sziil6,
vesz€lyeztetett

gyermek, nappali
taloraton tanul6 szil16l

Mfikiid6 iissze,s

biilcs6dei
fdr6ihelyek

sz6ma

20r08 0 0 0 0

20tc9 0 0 0 0

20LO 0 0 0 0

20L1. 0 0 0 0

20"12 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

Forrds: TelR, KSH Tstar
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4.3.4. sziimf t5bldzat - CsalSd szama

ev
csalSdi napkiiziben enged6flyezett

f6r6helyek szdma
csalddi napkiiziben a t6rit6smentes

f6r6helyek szdma

2008 0 0

2009 0 0

2070 0 0

207r 0 0

2012 0 0

2073 na na

Forr6s: TelR, KSH Tstar, Int6zm6nyi

A teleptil6sen bcilcs6de es csalddi napkozi nirrcs.

biztositott a pulai gyermekek gondozdsa is.

Bolcs6de legkozelebb Nagyvdzson'ylban tialdlhat6, ahol

c) O-7 6ves kor0ak specidlis (eg6szs6grigyi-szocidlis-oktatiisi) ell6tdsi ig6nyeire (pl. korai fejleszt6sre,
reha bilitdci6ra) vonertkoz6 adatok
Nem relavdns

d/ gyermekj6leti a la pelldtds

A gyermekj6l6ti alapszolgdltatdsokat az onkormdnyzat tirrsuldsban biztositja. A r(jyernrekj6l6ti 6s

Csalddsegit6 szolgiilat a veszp16mi sz6khelyfi C:;alddsergit6 6s Gyerme,kj6leti Alapszolgdltat6si
int6zm6nyfenntart6 Tdrsulds Nagyvdzsonyi terlephely6nek r:salddgondoz6ja l;itja el, A Gyermekj6leti
SzolgSlat k6pvisel6j,e j6 6s szoros kapcsolatot dpol a jegyz:6vel, csaliirCokkal, oktatii:si I(irvoda, iskola)
int6zm6nyekkel.

e/ gyermekv6delenn

Amennyiben a kiskor0 gyermek testi, 6rtelmi, 6rzelmivagy erkrrilcsifejl6ddse bdrrnely ok folytiin vesz6lybe
kerUl, a gyermekj6l6ti szolgdlat gondoz6jdnak javaslata alapjtin a gydmhat<isdg v6delembe veszi a

gyermeket.

// krizishelyzetben ig6nybe vehet6 szolgdltatds;ok

Az 6nkormdnyzat els6sorban a krizishelyzetbr-'n l6v6k szdnrdra rendkiviili gyermekvirdelmi tdmogatdst,
illetve dtmeneti selgd!lyt biztosit.

g/ eg6szs6gfejlesztr5si, sport-, szabadid6s 6s sziinid6s prograrnokhoz va16 hozzdf6res
Pula kcizs6g rendelkezik jdtsz6t6rrel, 6s a mfivel6d6si hilzban is van lehetds6g sport-,szerhadid(is 6s szUnid6s
programokon va l6 rilszv6telre.

h/ gyermek6tkeztet6s (int6zm6nyi, hdtv6gi, szilnidei) irrgyeners tankonyv
A telepiil6sen gyernrek6tkeztet6s biztosit6 intdzm6ny nincs. l\ pulai gyerrekek a nagyviizrsonyi 6voddban 6s
iskolSban r6szesiilnek int6zm6nyi 6tkeztet6sbern 6s a rdszorul6k normativ ala6ron ingr,rgngr tankonyvben
r6szestllnek. A sziinird6ben az iskola dltal szerverzet rrapkbzis t;Sborokban 6s a helyi kultfrhdzban biztositott
szdmukra a szabadid6s tev6kenys6g.
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i/ hdtriinyos meglltilonboztet6s, az egyen16 bdndsm6d ltcivetelmdny6nek m,egs6rtdse a :;zolgdltatdsok
nytijtiisakor jd16si, onkormSnyzati adat, civil 6rdekk6pvisel6k 6szrev6telei
Hdtrilnyos megklilonbtiztetds, az egyenl6 bdndsm6d kovetr:lm6ny6nek megsr5rt6se a telepiil6sen nenl
ta pasztalhat6.

i)pozitiv diszkrimrindci6 (hdtrdnykompenzd16 jruttatdsok, szolgdltatiisok) az elliitrSrendszrerrerk k,eretein beli.jl
A szolgiiltatdsokhoz va16 hozziif616st a falugondnoki szolgdilat :;egiti.

4.4 A kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermelkek/tanul6k, valamint fogyatr5kossdggal 4il6 gyerekek
kiizoktatSsi lehet6srigei 6s es6lyegyenl6s6ge

4,4.1. szimti t6blSzat - 6vodai nevel6s adatai

6vooer ELrATorlsAc db

Az 6voda telephelyeinek szdma
0

Hdny telepri.il6sr6ljdrnak be a gyermekek 0

6vodai f616lhelyek sz6ma 0

6vodai csoportok szdma
0

Az 6voda nyitvatartdsi ideje (...h-t6l ...h-ie): 0

Ajyqllqvgla-bezd rds id6ta rta ma : 0
0

Szem6lyi felt6telek F6 lliSnyz6l6tszdm

Ovoda pedag6gusok szdma 0 c

_e$g]rllplUnds 6voda pedag6guso k szd ma
0 c

Gy6gypedag6gusok l6tszdma
0 0

Dajka/gonrJoz6n6 0 0

Kisegit6 szern6lyzet 0 0

Forrds: TelR, KSH Tstar, 6nkorm6nyzati adatgyfijt6s

A telepUl6sen 6vodai elldtds nincs. A gyerrnekerk r6sz6re a Nagyvdzsonyban taliilhat6, il/esev6r Ovoda 6s
Bolcs6de biztosft kotelez5 felv6telt.
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4.4.3. sz6mri tdbliizat - 6vodai nevel6s adatai 3.

ev

3-5 6ves
korf

gyermekek
szdma

6vodai
gyermekcsoportok

szima

6vodai
fd16helyek

szdrna

6vodai feladat-
el[St6sihelyek

sz6ma

6vodiSba beirtt
gyenmekek

s:zdma

6vodai
gyrigypedag6gi

ai csoportok
sz6ma

2008 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 n 0 0 n n

2017 U 0 () 0 0 0
2012 0 0 0 0 n 0
2073 0 0 () 0 0 0
Forrds: Te I R, KSH'1-sta r, On ko rmd nyzati ad atgy(jt6s

a) a h6tr6nyos, il[etve halmozottan hdtrdnyos helyeet(i, vafamint sajdtos neveldrsi ig6nyrii els beilleszked6si,
tanuldsi, magatartdsi neh6zs6ggel kUzd6 gyermekek/tanuldrk 6vodai, iskolai elldtjrsa
A telepi.il6sen 6voda 6s iskola nincs. A pulai gyermerkek kcitelez6 felv6tel6t a nagy'rrdz:sornyi sz6khely(i
Mesevdr 6voda 6s Bolcs6de 6s a Nagyvdzsonyi Kinizsi t,5l N6rnet Nemzetis6gi Nyelvoktartd Sltaldnos tskola
biztositja.
b/ a koznevel6shez kapcsol6d6 kiegeszit6 szolgdltatiisok (pl. iskoldra/6voddra jut6 gydgypedagdgusok,

iskolapszichol6gusoll szdma stb.)
A teleptil6sen nincs [<ozoktatdsi int6zm6ny. A pulai gyermekek kotelez6 felv6tel6t a nag;y.uA:zsonyi sz6khelyfi
Mesevdr 6voda 6s B<ilcs6de 6s a Nagyvdzsonyi Kinizsi F'dl Nprnet Nemzetis6gi Nyelvoktat6 iillaldnos tskola
biztositja.

c/ hiitrdnyos megktilonbdztet6s 6s jogellenes; elkiilonitds az oktatiis, kepz6s teri.jletdn, az int6zmenyek
kozott 6s az egyes ilnt6zm6nyeken beli.ili szegregldci6s
A teleptil6sen nincs kozoktatdsi int6zm6ny. A pulai gyermekek kotelez6 felv6tel6t a nagyr;j;75;snyi sz6khelyii
Mesevdr 6voda 6s Bolcs6de 6s a Nagyvdzsrcnyi Kinizsi F'dl Npmet Nemzetis6gi Nyelvoktat6 dltaldnos tskola
biztositja,

d) az int6zm6nyek kozott a tanul6k iskolai err-'dm6nyr-.ss6gdben, az oktatds hat6kony'5fg,6ban mutatkozii
elt616sek

A telepiil6sen ninc:; kozoktatdsi int6zm6ny. A pulai gyermekek kcitelez6 felv6tel6t a nagyvd:zsonyi sz6khelyfi
Mesevdr 6voda 6s Bolcs6de 6s a Nagyvdzsonyi Kinizsi P'dl Nl6rnet Nemzetis6gi N'yelvokltat6 dltaldnos lskola
biztositja.

e/ pozitiv diszkrimindci6 (hiitrdnykompenzSl6 juttat6sok, s;zolgdltatdsok)
A teleptll6sen nincs kcjzoktatdsi int6zm6ny. A pulai gyermekek kotelez6 felv6tel6t a nragyvS;lsonyi sz6khelyli
Mesevdr 6voda 6s Bolcs6de 6s a Nagyv6zsonyi Kinizsi Pdl N6met Nemzetis6gi N'yelvoktert6 dltaldnos lskola
biztositja. A hdtrdnyos helyzetfi gyermekek juttatiisair6l az onkormdnyzat a szocidli:; 6s glrsprnskvedelmii
elldt6sokr6l 6s az eljdrds szabdlyai16l sz6l6 5,/20L2. (111.30.) rendelete gonrdoskodik,.

4.5 Kiivetkeztet6sek: probl6mdk beazonositds;a, fejlesztdsi lehet6s6gek meghatdrozdsa.

A gye re ke k he lyzete, es6lyegye n l6s6gr: vizsgd lata so rd n te le pii h5su rr ko rr

beazorrositott probl6mii k fejleszt6si lehet6s66;ek

ke16kpiirozhat6 0t hliiS nya szii16, iskola, a helyi korzeti megbriz:ott odafigyel6se,
kerdkpdrozhat6 0t, jdrda ki6pit6se
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5. A n6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge

A nemek kcizotti hdtrilnyos megktilonb6ztet6st n6hdny jogszabdly tiltja ugyan, de a n6k es f(!rfiak kozcitt a
tdrsadalmi 6let minden teriJlet6re kiterjed6 egyenl6tlens;dg term6szet6nek, ol<ainak fr-'ltdriisdt 6s persze
felszdmoldsdt nem irja el6 jogszabiily. A n6k 6s f6rfiak kozcjtti tdrsadalmi egyenl6tlensr5lq minden bizonnyal
a legm6lyebben gyci,kerez6, legnehezebben tetten 6rhert6, a tdrsadalom r6sz6r6l a legilnkiibb, a legtisztdblc
lelkiismerettel tdrnogatott igazs6gtalansiig. Nem konny( fell6pni ellene. perlig a nemek kozoil;i
egyenl6tlenseget - tnint a tdrsadalmi egyenl6tlens6geket iiltaldban - nenl csupdn az6rt drclenres lekljzdenii,
mert igazsdg6rzetiink, emberi szolidaritds-drz6stink ezt diktiilja, hanem az6rt is, drs el:;6sgrba n az1rt,mert az
egyenl6tlens6g: paza rlds.
Vizsgill6diisunk kiinclul6pontja - term6szetesen ezfttal is --a jogszabdlyi rnegalapozgtt:;iig. A lrlovetkez6 jogi
alapvet6sek adjiik e t6ma vizsgdlatdhoz a zsin6rm6rt6ket:
' Az Alaptorvelny XV. cikke rogziti, hogy a n6k 6s ferfiak egyenjogdak, vagyis mind a n6ket, mind a
ferfiakat azonos jogr:k kell, hogy megillessdk rnrinden polgdri, politikai, gazdasdgL szociiilis irs kulturiilis jog
tekinteteben.

' a Tandcs 713/207/EGK irdnyelve a n(ikkel 6s a l€rfiakkal vak5 egyenld biinilsmdrd elv6nek a
munkavdllalSs, a szakk6pz6s 6s az el6menetel lehet(!s6gei, valamint a munkafelt6telek ter6n tort6n6
v6gre hajtiisii 161 6s a;r azt m6do sit6 2OO2 /7 3/E K ird nye lv,

' a Tandcs 79/7/EGK irdnyelve a f6rfiaklrlal 6s a n6kkel val6 egyenl6 bdndsm6d r-'ll,6nek a szocidlis
biztonsdg te rti let6 n tort6 n6 fo kozatos megva l6sitdsd 16l,

' a Tandcs 86/378/EGK irdnyelve a f6nfiakkal 6s a n6kkel val<i egyen16 bdrrdsnrd,d elvdnek a
foglalkoztatdsiszocidlis biztonsdgi rendszerekben tort6n6 nregva16sitdsd16l.

5.1 A n6k gazdasdgi szerepe 6s es6lyegyenl6s6ge
Magyarorszdgon a n6k gazdasdgi aktivitiisa kisr:-'bb, mint a Nyugat-Eurdpai orszdgokban.,r\ n6k gazdasdgr
aktivitdsilt nagy mert6kben befolyiisolja tdrsadalmi szerepviillaldsuk. A nrik gazdlaidgi ak,tivitdsdnak fontosr
befolyilso16 t6nyezdje a gyereknevel6s. Mi6; a fr5rfiak kcr16ben a gyereknevel6s - 16nyegriiben fi.iggetlenUl a
gyerek koriit6l - valamelyest noveli a munkavdlllalds vakiszfn(s6g6t, az iskoldskor alatti vag,1 k1siskolds ko^i
gyereket nevel6 n6k aktivitdsa l6nyegesen alacsonyabb, mint az azonos tulajdons6gol<kal rendelkez6
gyerektelen vagy id6sebb gyereket nevel6 n6k6,, a gyererknevel6s aktivitiiscscikkerrt6 hd1.;rsa anndl nagyobb,
minel kisebb a gyenek. Befolyiisolja a n6k gazdasdgi aktivitrisdt a gyermekek szdma is, ar hiirom u.gy t,iuu
gyermek radikdlisan csokkenti a n6k Sazdasdgi aktivltiisiit. A gyereki.iket egrledUl nevr-'16 n6k inkdbb
kivannak munk6t vdllalni, mint az azonos tulajrlonsdgokkal rendelkez6, s ugyanannyi ris ugyanolyan korri
gyereket neve16, de prdrkapcsolatban e16 n6tdrsaik.

5.tr.1. szimri tdbldzat- roglsp-tatds 6s munkan6lkijli:;6g a n6k kiir6ben

CV

MunkavdillalSsi korriak szdma Fogla lkoztatotta k M unka n6lkiilierk

f6rfia k n5k fd rfia k ndk f6rfiak n6k

2008 76 65 72 63 4 2
2009 62 66 56 65 6 1:

201,0 80 64 73 67 7 3
201,7 81 67 76 61 5 6

Forrds: Telr 6s helyfl adatgyfijt6s
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Fdrfiak foglalkoztatdsi helyzere (f6)
90

80

70

60

50

40

30

20

lo

0
2008 2009 20Lo

: fog[aIkozt€tottak

2011 2012 20J.3 201.4 2015 2016 2017

rnunkendlkiiliek 

-munka\riilFa[6slkor0aksl.6rna

N6k foglalkoztatdsi helyz€te (f6)
68

67

66

65

64

63

6Z

6L

60

59

58
2008 200s 2010

I fogla lko.tatottak

20tt 2012 2013 20L4 201 5 20I_6 2A:-7

munkandlkti!iet< 

-munkav:iIaliisikor(akszdma

L60

140

r.20

100

80

60

4A

20

o

Munkeviillakisi kortak szima (f6l

2010 20LL 20x2 20r.3

r t€rfiak r n6k

2()L6 i2017

38



Foglalkcztatattak (f6!
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o
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a)foglalkoztatds 6s munkan6lki.ilis6g a n6k kor6ben
2009-ben a munkan6lktiliek szdmdnak csokken6se
novekszik a n6i munlcan6lktiliek szdma,

tapaszta lhat6, majd 2010-t6l 6ve,nte n6hiiny f6vel

b) n6k r6szv6tele foglalkoztatiist segit6 6s k6pz6si programokban
A Munkai.igyi Kozporrt szervez6s6ben

c/ alacsony iskolafl v'6gzetts6gfi n6k elhelyezkerl6si lehet6s6gei
K<izfoglalkoztatds, Nagyvdzsony varroda, tavaszi-6szi mez6gazdasdgi szezon munka, nydrrpn a Balaton
melletti szezond lis fogla lkoztatiis.

d/ hdtrii nyos megkil lti n boztet6s a fogla I koztatdis te ri.i let6n ( pl. b6rkti lo n bs6g)
Nem tapasztalhat6"
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5'2 A munkaer6-piaci 6s csal6di feladatok iis'szeegyeztet6sdt segit6 szolg6ltaldsok (pl. b61:s6dei, csald6inapkcizi, 6vodai lf616helyek, f6r6helyhidny; k6zint6znn6nyekben rugalmas rnunkaid6, csalddbariit
munkahelyi megolcldsok stb.)

A telepiildsen 6voda 6s iskola nincs. A pulai gyermekek kritelez6 felv6tel6t a nagly"vdzsonyi sz6khelyfi
Mesevdr 6voda 6s tlolcs6de 6s a NagyvSzsonyl Kinizsi Pdl N6met Nemzetis6gi trlyelvolltatr5 dlltaliinos lskolabiztositja' Az int6znr6nybe t6rt6n6 eljut6s t6megkozlel<ed6si eszkozzel (rnenetnrnd szerinti aut6busz jdrat)
va la mint a fa Iugond noki szolgiilat kozremfi koddrs6veI negolclott.
Az int6zm6nyekben f616hely hidny nincs.

5. 3 Csal Sdte rvez6s, a nya- 6s gyerme kgondoziis terli lerte
A csalddteruez6s, i:nya- 6s gyermekgondozlis a v6d6rr6i hiil6zat tev6keny,s6gi klti16ben realiziil6dik
els5sorban' A szoci6lisan neh6z helyzetben 616 vdrand6s anydra 6s a gyermekekne foko,zott figyelmet fordit
a v6d6n6.

teriilete

EV v6d6n5k sz6ma
O-3 6v krizotti

gyermekek szdma
dtlagos gyermekszdnr

v6d5n6nkl6nt

2008 0 6 0

2009 0 5 0
20to 0 4 0
2011 0 6 0

Forrds: TelR es helyi adatgy(jt6s

A v6d6n6i elliitiist a tertileti elldtiisi kcitelezetts6ggel mfikdd5 nagyvdzsony,i szdkl"relyfi vrlal6n6 biztosftja.

5.4 A n6ket 616 er6szak, csal6don beliili er6szak

A nSket erint6, csalddon beli.ili er6szak a nemz:etkcizi ds orszdgos statisztikdk alapjiin s'kkal jelent6sebb
probl6ma, mint gondolndnk. sok esetben a bdntalmaz6s; csalddon beli.il marad, s a legv6gs(5 esetben keri.llsor a rend6rs6g riasztdsdra. Teljes kor( vizsgdlatot a temdban annak jelleg6b6l ad,6d6an 1:rhetetlen v6gezni,de egyes n6szteri.iletek tanulmdnyozdsa segithetii a prob16miik feltdrdsiit, segithet a nregJoldiisi lehet6s6gek
megtalSldsdban.
A sertett fordulhat sergits6g6rt a rend6ri eljdrds alatt - 1r6g'y ha nem ig6nyel renrj6ri eljiindst- a teri.iletilegilletdkes Gyd m h ivata lhoz, Csa lddsegit6 Szo196 latl"roz.

A telepril6sen nincs aclat erre vonatkoz6lag.

5.3. szdmf tdbldzat - Csalddtervez6s, es
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5'5 Krizishelyzetbren ig6nybe vehet6 szolgdltat5sok (pl. anyaotthon, csalddolr 6tnnenarti otthona)

Megyei szinten megoldott. A krizishelyzetben ig6nybe vehet6 szolgdltatiisok k6ztil Ves;zpr6m vdrosdban az
egyik legjelent6sebl: a csalddok Atmenetiotthona (toviibbiakban cSAo) dltal ny6jtott elldtds. A csAo
olyan bentlakdsos int6zm6ny, amely az alapelldtds keret6ben biztosftja a gyermekek dtnreneti gondozdsdt a
Gyvt. 51 $ (3) bekezd6se szerint.
Az otthont is ny0jt6 szolgdltatds az aldbbia[< szerint nyf.it segits6get:
' 6letvezet6si prohl6mdk vagy mds szocidlis 6s csaliidi kri2is miatt
keres6 szi.il6nek es gyermek6nek;
' vdlsdghelyzetben lev6 biintalmazott vagy vdrand6s anydnak illetve a szi.ll6szetr6l kikeri.j16 anydnak esgyermekenek.

5.6 A n6k szerepe a helyi k6z6letben
Az <it f5s k6pvisel6-testi'ilet 2 tagja n6. Az tinkormdnyzati rendezv6nyek szervezdi,segiit(ii 130 %-ban n6.

5'7 A n6ket helvi szinten fokozottan 6rint6 tdrsadalmi probl6rndk 6s felszdnrol6sukra irdnyul6
kezdem6nyez6sek

Tapxztalatok alap.irln a leggyakrabban el6fordul6, a n<iket helyi szinten foglalk,o ztato thrsadalmi
probl6m6k a munkan6lktilis6g, alulkdpzetts6g, munkaveillali{si neh6zs6g, utaziisi prollll6nrdk.

A mllnkanelktilisdg risszt6rsadalmi probl6ma, rnelyet a Munkaiigyi Kdzpont, aiu 6nko rm1nyzat,szoci6lis int6zm6nyek szoros egytittmtikrid6s6vr:l l6trehozott't o-pt.* pr,ogramokkal lehert
enyhiteni.

otthrontalarrnd vdlt, toviibbii v6delmet

5'8 Kiivetkeztet6sek: probl6mdk beazonosit6sia, fejleszt6si llehet6s6gek meghat6rozdsa.

A n6k helyzete, es6lyegyenl6s6ge vizsgdrata rord" ter,rpiirc;airkd;

beazonositott prob16miik fejleszt6si lel het6srlg;ell

A gyermekes csaliiclanydk munkaviillaliisi, utazdsi A tomegkozleked6s, aut6busziiiratok szi4mdnak
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6. Az id6sek helyzete, es6lyegyenl6s6ge

T6ny, hogy soha nem volt annyi id6s emb,er a vildgon, mint napjainkban. T6ny az iis, hogy a korcsoporton
belill is n6 az arartyuk. A tdrsadalmak elcireged6se globdlis probl6mlivd lett, ki.ilon6sen a fejlett ipari
t6rs6gekben, orsziigokba n, (gy az Eu16pai LJni6ban 6s Mrag'larorszdgon is.
Az id6stid6ssel pdrhuzamosan csokken a fiatal korosztiilyok ardnya, a,z oregr:,delsi index egyre
kedvez6tlenebb6 viilik. A megvdltozott helyzet kezel6s6re ismert nemzetkcizi szerve;zetek iij id6spolitikai
c6lokat, deklariici6kat fogalmaztak meg, amelyeket fig;yelembe vettek a magyar idti;sijgyi koncepci6
megalkot6i is.

Paradigmavdltds l.tjrt6nt az id6spolitikdban. A kordhbi deficitmodellt - amely fSler;g a ,vesztes6gekre
6sszpontositott (eg6szs6g- 6s teljesitm6nyromliis) .- felvdltotta a fejl6desmodell. tbben az ril modellbenr
el6t6rbe keri.il:
E megl6vS k6pess6gek meg6rz6se 6s fejleszt6se
E a sz6les krir(i aktivitds
E az eddig nenn haszndlt k6pess6gek eldhiviisa 6s
E az fj kihivils'kra va16 reagdrds kepess6g6nek kiarakit6sa.
A modelil a passzivitiis helyett az id6s emberek aktivizdliisilt c|lozza meg. A torekrrdsek arna irdnyulnak, hogy
az idSsek (rijra) bevonhat6ak legyenek a tdrsaclalonrba. Fontossii vdlik a feln6ttoktatd:s, az: eg6sz 6leten dttart6 tarrulSs (life long learning), 6s a generdci6k kozcitti kapcsolatok javitdsa. ,A fejleltt tdirserdalmakban -r6szben a vdrhat6 6lettartam nciveked6s6nek hatdsdrzr - $ ertelmet ny,ert az id6ss€ v6lds folyamata,6s
maga az id6skor fogalma.
6hatatlanul felmerUl a k6rd6s, hogy kit tekintsi.ink id6sneki,
Az ld6siigyi Nemzeti strat6gia (2009.) az idtiskor meghatdrozdsdniil tobb aspektu:;t is figya:lemtre vesz, Ezek:E kronol6giai irletkor (6vek szdma)
E biol6giai 6l,gtker (az eg6szsegi dllapot ftiggv6nye)
E pszichol6giai eletkor (szubjektiv 6rz,6s - ki menn'yi id6snek 6rzi magiit)
I szociol6giai diletkor (a tdrsadalom kit mennyine tart id6snek)
Am az ld6siigyi litrat6gidban leggyakrabban az Egirszs6gi.igyi Viliigszervezert (WHCt) 6letkor szerinti
felosztSsiit haszndlidk, ami hdrom korcsoportot ktilcinbcizetet meg: id6sod6k (60-74 6vr,.sekr), id6sek (7s-ggr
6vesek) 6s a nagy'en id6sek, agg vagy sz6pk,orfak (90 6ves 6s felette). E hrdronn cr:soporthoz tartozd
embereket egytitteseln nevezzUk id6seknek.
Fontos feladat, hogy hossz0 t5von olyan tdrsadalmi es gazdasdgi kiirnyezelt keriiljcirr kialakitdsra a
telepiil6sen, amelyheln az id6sod6 ds az id6:s emberek min6ltoviibb meg tudjiik 6rizniaktivitiisukat, Fontos,
hogy teret nyerjen ergy 0jfajta szem16letm6d, nnellyel rrovr-'lhet6 az id6skror presztizse, rls az id6sek irdnti
szolida ritils.
Ma Magyarorszdgon - egyelSre - az id6sek inkiibb cliszkrimindci6 dldozatai, s nem 15rt6kes, integrdlt,
6rt6kteremt6 r6szei tdrsadalmunknak. orszdgos, 6s helyi sz:inten is megolCand6 ltelacjatt6l rillunk szemben.
Kiemelten fontos cel kell legyen, hogy a telepiil6sen 616 td6s emberek meg6rizhes;s6k enrtber.i m6lt6siigukat,
ond I l6sdgu kat 6s a uton6miiijukat.

6't Az id6skorf n6pess6g f6bb jellemz6i lpl. szdma, ardnya, jiivedelrni helyzete, dernogrlifiaf, trendek
stb.)

6.1.1. szdmf tdblflzat- ellStdsban r6szesiil6k szdma nermelh s;zerrint

ev
nyugdijban, nyugdijszerfi

el l6tdsban r6szesti16 f6rfiak
szima

nyugdijbarn, nyugdijszer(i
ellStdsban r6szesii16 n6k szdma

iissze:; nyugdijas

2008 t6 23 39
2009 18 39 57
20I0 72 20 32
201,1. 12 22 34

Forrds: TelR, KSH Tsttar
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Megiillapithat6, hogy a teleptil6s lakossdgdnak iitlagosan 1,/6 r6sze nyugdfjas. L6tsziimuk lassan novekszik.

5.2 ld6sek munkaerr6-piaci helyzete

a ) id6sek, nyugd ijasok fogla I koztatottsdga
Nincs adat.

b/ tev6keny id6skor (pl' 6lethosszig tart6 tanulds, id6sek, nyugdijasok foglalkoztat6siinak lehet6s6gei akcizint6zm6nyekben, foglakoztatiisukat tdmogat6 egy6b programok a teleptil6sen)

Az id6skori foglalkoztatds nem jellemz6 a telepi.il6sen. A munkalehet6s6gek id6ny iellegfiek, f6leg amez6gazdasdgban van lehet6s6g az alkalmi munkdkra. Az ig6nyek nagy r6iz6rt a fiatal rnunkan6lki;liek,
kisebb munkiikniil szabadsdgot kivev6 milshol alkalmazdsban l6v6k kiel6gitik. A kozint6znr6nyekben afel16p6 hiiinyt kozfoglalkoztatottakkal megoldjdk. Foglalkoztatdsi programokat a kozfgglalkozatiison kiviil
eddig a telepiil6sen nem szerveztek.

c/ hiitriinyos megkulonbriztet6s a foglalkoztatds tertilet6n
Nincs adat
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6.3 A kiizszolgSltat6sokhoz, kiiziiss6gi kiizleked6shez, inform5ci6hoz 6s a kiizdss6gi 6let gyakorlSsdhoz

va16 hozzdf6r6s

6.3.1. sz6mri t6blSzat - 64 6vn6l id6sebb i ell6t6sban r6szesii16 id6skorfak sz6ma

Forr6s: TelR, KSH Tstar
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6.3.2. sz6mri t6bl6zat - ld(iskorfak jiiradrikdban r6szesUl6k szdma

ev id6skonfak jdrad6kdban 16szestil6k sz6ma

2008 0

2009 0

2070 0

20tt 0

Forriis: TelR, KSH Tstar

A telepi.il6sen nappali elliitrisban ill. id6skor(iak jiiraddkdbarr r6szesli16 szenr6ly ninrcs.

o/ az id6sek eg6szs6gtigyi6s szocidlis szolg6ltatdsokhoz va16 hozzdf6r6se

H6ziorvosi elldtds a nagyvdzsonyi renclel6ben hriztositott. Falugonclnoki r;zolgdltatds l<eret6ben a

rendel6sre szdllitds megoldott. Szocidlis 6tkeztet6s a nagyv6zsonyi korryhdr6l a falugonrdnoki szolgdlat

segits6g6vel megoldott. Hiizi segits6gny(jtds a NAP,AVA i5zocidlis Gondoz6 Ko:zhaszn( Nonprofit Kft-vel

kotott elliitiisi szerz6d6s keretein belUl megoldott.

b/ kulturdlis, kozmfivel6d6si szolgdltatdsokhoz va16 hozz6f616s

A telepiil6s konyvtdra nyitva dll az 6rdekl6d(ik szdmdrar. A kcizs6g e-magyarorszdg v6gllorrtia is iltt taliilhat6.

c/ id6sek informatika i jd rtassiiga

N6hiiny hdztartdsban haszndlnak szdmit66;6pet, korlibbarr is haszndltak. Jellemz6en visrront idegenkednek

a szii m it6gdpt6l, internett6l. Nem rendelkez:nek intern et el(ifizet6ssel.

6.4 Az id6seket, az 6letkorral jd16 sajStos ig6nyek kiel6giit6s6t c6lz6 programok a telepiildlsen

Kimondottan az id6seket c6lzo, sajdtos ig6nyek kielegit6srit celz6 programok szervez6ser nem jellemz6, de

minden rendezv6nyre viirjdk a telepi.il6s nyugdijasait i:; a szervez6k.

5.5 Kdvetkeztet6sek: probl6m6k beazonosit5sa, fejleszt(lsi lehet6s6gek meghatdrozdsia.

Az id6sek helyzete, es6lyegyernl6sdge vi,zsgSlata soriin tr:lepi.il6si.inkon

beazonositott probl6miik fej leszt6si le het6s,6;g;e k

b(nelkdvet6k sz6 md ra legin k6 bb vesz6lyeztetett

koroszt6ly

Kci rzeti m e g b izott, re n d 6 rs,6g fo ko irott j'6r6 rdz6se,

ves;z6ly eset6n riaszthat6sdga, el6rhert6r;6ge

a telepi.il6sen kis l6tszdmban hasznSljdk az

internetet az id6s korosztdlyb6l, informatikiai
jiirtassdguk csek6ly

internethasznd lat 6s elektronikus ll,evelez6si

k6szs6gek elsajdtitdsdt c6lz6 csoprortos :; k6pz6sek

sze nuezdse, vezetdl r n6 | kii I i (VLANI lrd l6zati

le{'e rJetts6g biztositdsa az ottho ni has;znii lathoz

Orvosi elldtds, 6lelmiszer beszerz6s biztositdsa,
valamint t6li id6szakban kiemelt figvelem

Fa I ugondnoki szolgd lat fejleszt6se
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7. A fogyat6kkal 616k helyzete, es6lyegyenl6s6ge

A tort6nelem sordn elt6r6 korokban 6s eltd16 helyeken 0jna 6s 0jra el6keniilt a tr:sti 6s sz:ellemi hidnyokkal,
fejl6d6si elmaradotts6ggal szi.iletett emberekkel va16 foglalkozds k6rd6skdre. A XIX szd;rad tendencidi rijra
kedvezni ldtszanak annak az egy6bk6nt tobb ezer 6ves gondolatnak, hogy a s6rUlt emberrek olyan teljes jogrJr

tagjai a tdrsadalomnak, akik a tobbs6gi tiirsadalom tagjainak gondoskoddsdra s;zorulnak. Emberi
m6lt6siigukat mindig, minden kori.ilm6nyek kcizott tiszteletben kell tartani. Nem csak feladatunk, hanenr
erkolcsi k<itelezetts6gUnk felkaroldsuk, 6s a tdrsadalornba va16 befogaddsuk e16segit6se.

A fogyat6kossdg, a valamiben val6 akadSlyozottsdg sziimos tertjleten jelentkezhet. A legelterjedtebh
felfogds szerint fogyat6kos szem6ly: aki

o 6rz6kszervi (ki.ilonosen ldtds- 6s halliisb6li) tls/vagy
o mozg6sszervi 6s/vagy
o testi teljess6g6t 6slvagy
o 6rtelmi k6pess6geit

jelent6s m6rtekben vagy egydltal6n nem krirtokolja, illetSleg a kommunikiici6jdbarr sz6mottev6err
korldtozott, 6s ez szdmdra tart6s hdtrdnyt jellent a tdrsadalmi 6letben va16 aktiv rdszv6tel sordn.

A Fogyat6kossiiggal 616 szem6lyek jogai16l sz616 egye:zmriny 6s az ahhoz kapcsolcid6 Fakurltativ Jegyz6konyv
kihirdet6s6r6l szolo 2007.6vi XCll. tdrv6nrl 1 cikk szerint fogyat6kos szem6ly rninden rclr,ran 5r"16ly, aki
hosszan tart6 fizikai, 6rtelmi, mentdlis vagy 6rz6kszervi kdrosoddssal 61, amely szdmo:; ergy6b akadiillyal
egytitt korldtozhatja az adott szem6ly teljes, hat6kony 6s nrdsokkal egyenl6 tdrsadalmi szrrrrerpvSllaldsdt.

Az Eur6pai Uni6ban a fogyatdkossiiggal 6l(i emberek valarnint a tart6s eg6szsdgrigyi probl6mriikkal klizd6lr
ardnya el6ria 15%-ot.2001.6vi n6pszdmlSldsi adatok alaplidn hazdnkban a fogyat6kkal 6l6k szdma 577 OOCI

f6 volt, ami az osszlakossdg 5.7%-6t tette ki. A fogyatrSkkal 616k ardnya a kor el6rehaladt/ival egyre n6, igy a
60 6ven feliiliek eset6ben kozel38%. Ez az: ardnysz6m nem tartalmazza a kr6niilcus betegs6gr-'kkel, 6s mds
srilyos eg6szs6gi.igyi prob16mdkkal ki.izd6k szdmdt. A lbgyalt6kossdgot leginkdbb valamilyr-.n tant6s betegs6g
idezi el6 (43,3%-ban). A fogyat6kos szem6lyek3I,8%-it sztilet6se 6ta szenved fogyat6kosr;dgban"

A fogyat6kosok tdrsadalmi r6teg6nek t0lnyom6 r6sz6t a nrozgdss6ri.iltek alkotjdk. A 2001. elvi n6pszdmldlSs
kateg6riiii szerint meg6llapithat6, hogy a fogyatrSkos szem6lyek koziil legnagyoLrb ar6nyt a testi
fogyat6kosok 6s a mozgdss6rliltek k6pviselik egylittersen (43,6%1, - ekkor a mo:zgdss6riilt enrberek szdmar

251 560 volt -, migaz 6rtelmi fogyat6koso,k ar6nya meglrrczelit6legl,O%, a vakok 6s gyr:ng6nldt6k ardnya
L4,4yo. Az egy6b fogyat6kossiigban szen'red6k ardnya iaz 1990. 6vi adathoz kdpest "6,1t%) 21,,6%o-ra

novekedett. Hallds-, besz6dzavar-fogyat6kossdgban kb. 1O'76-uk szenved.
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.1.1 sz5mri tdbl5zat - szocidlis ell6tdsaiban rrSszesiil6k sz6ma

ev
megv6ltozott munkak6pess6g( sz:em6lyek

el l6t6saiban r6szesiil6k szdma
eg6szs6gkdrosodott szem6flyek szoci6lis

ell5tdsaiban r6szesiil6ik szSma

2008 T ra

2009 0 ra

2010 0 ra

201,7 2 na

Forr6s: TelR, KSH Tstar

7.1 A telep0l6sen fogyat6kossdggal 616 szem6llyek tdbb jerllemz6i, sajStos probl6mdi

szocidl is e I liitdsban rdszesril6k szdma

e80s

ii

2010 201.1, 2012 ;t01J 2014 2015 2rt'I6 20173009

t nregvtiltoecrtt rnr.rnkakeBesseg[i .,-. egesrsegkaFosod{)tt

a) fogyat6kkal 6l6k foglalkoztati{sdnak lehet6s6gei, lbglalkoztatottsdga (pl.

kozfoglalkoztatds)

A telepiiles rendszeresen foglalkoztat kozfol;lalkoztatds keret6n beliil munkavdllal6t.
amennyiben viillalja - a megvdltozott munkak6pess6g(i szem6ly is 16szesiilhet.

b/ hdtrd nyos m egki.i lo n boztet6s a fogla I ko:rtatds terti let6 rr

Nem kimutathat6

c/ ondl16 6letvitelt tiimogat6 helyi int6zm6nyek, szolgJdltatilsok, programok
Nincs a telepi.il6sen ondl16 6letvitelt tdmogatd ki.ilon szr:lgiiltatds, a falugondnok

16szoru16k fel[igyelet6t, int6zi a napi dolgaikat.

v6dett foglalkoztat6s,

Az arlkialmazdsban -

ell6tja az esetlegesen
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7 '2 Fogyatgkkal 616 szem6fvek p6nzbeli 6s termdszetbeni elldt6sa, kedvezm6nyei

}f::j|-.|::,iJ:l:l_ll:i"_U-l:9y1t6.kkal 616 szenr6ly rdszdr6t rogyat6koss6gdra tekintettet p6nzbeti 6sterm6szetbeni juttatdsra vonatkoz6 ig6ny.

7'3 A kcizszolgSltatdsokh:?.*o:9:t6gi kdzleked6shez, informdci6hoz 6s a k6z6ss6gi 6let gyakorlds6hozval6 hozz6f6r6s lehet6s6gei, akad6lymentesitds

o/ telepiil6si onkormdnyzati tulajdorrban l6v(i kozepiiletr-.k akaddlyrnentesftetts6ge
A kciz6pUletek akadiilymentejitetts6ge nem megoldott.

b)kozszolgfltatdsokho,z, kuituriilis 6s sportpnogran'lokhoz va16 hozziif6res lehet6s6gei, fizikai, informdci6s

:t ,1::y'Y:':_t ili|,1Yli.l,:tnetts6g, 
lakrl6puletek, szotgdrtat6 ripiitetek akad6tymente:;rtetts6ge

A jdtsz6t6r mozgdskorldtozo:ttak sz6m6ra all;rddlymentes, a tcibbi 6ptilet akaddlymentesitetts6Be nemmegoldott.

c/ m unkahelyek akadiilymeritesitetts6ge
Nincs adat

d/ kozoss6gi kozle ked6s, jii r{d k, pa rkrc k a kaddi ryme ntesitr-'tts6ge
Az akadiilymentesitetts6g nen0 megoldott.

e/ fogyat6kos szem6lyek szdmdra 
. 
rendelkez6sre iil16 helyi szolgilltatSsok (pl. spr-.ci5lis k6zleked6simegolddsok, fogyat6kosok nappali int6zm6nye, stb.)

Falugondnoki aut6 kerekes sz(kes szdllitiisra alkalmas,

f) pozitiv diszkrimindci6 (hritrJ6nykompenzd16.iuttatd:sok, r;zolgdltatdsok)
Falugondnoki szolgdlat segiti a betegek szdllitiisdt owosi, su:akorvosi rerndel6sekre.

7.4 Kdvetkeztetrise ki prob16 nr6 k be4i{,osltdsa, Gjl"rrt6;
A fogyat6 kka l 6 lpk h e lyzete, es6 l,y,_"ffi t6se1,",ri^gtilrt,," rd 

"
beazonositott prpb16mii k fejleszt6si lehet6s6ge k

Piilyiizati figyel6s, pillyilzat benyrijtdsa one16A kozoss6gi 6pt.iletek, terek nem akaddlymentetsek

Fogyat6kka | 616kre vo natkof 6 adatol l h iii nyos;er k adatfelm616s



8. Helyi partners6g, lakoss6gi iinszervez6d6sek, civil rszervezetek 6s for-profit szerrepl6k

t6rsadalmi felel6ss6gvillaldsa

a) a 3-7. pontban szerepl6 terlileteket 6rint6 civil, egyh6zi szolgdltat6 6s 6rdekv6clelmi szervezetek,

onszervez6d6sek felt6rk6pez6se (pl. kozfeliadatot elliitd sz:ervezetek szlrna kozl'eladatonk6nt bemutatva,

onk6ntesek szdma, pa rtners6gi megSllapodirsok szd ma stb.)

- NAIAVA SzociSlis Gondoz6 Kozhaszn( Nonprofit Kft. - hdzi segitsdg;nyrijtis elldtdsdra kotott

szerz6d6s

-Pulai ifj0siigi Klub

-,, Eszterhdzy Kdroly" Kozalapitvdny'

b/ onkormiinyzati, nemzetis6gi onkormdny'zati, egyhiizi 6s civil szektor kozotti pantnersdg benrutatdsa

- N6met Nemzetis6gi Onkormdnyzat Pula - a terlepiil6s programjainak kcizos szervelz6se.

- ,,Eszterh 6zy Kdroly" Kozalapitvdny - a teleptil6s; prolgnamjainak kozcis szervez6se.

- Pulai ifjrisdgi Klub - a telepiil6s programjainak kozor; szervez6se.

c/ onkormdnyzatok kdzotti, illetve t6rs6gi, teri.ileti tdrsuldsokkal va16 partners6g

- Veszp16mi Kist6rs6g Tobbc6hi Tdrsuldsa - Pula tagja a tdrsuldsnak, amelynek ller,et6n beltll tdbb
a lapszolgdltatdst biztosit.

- A kdzos onkormdnyzati hivatalt fenntart6, Nagyv;dzsony, Barnag, Pula, Vorost6 6nko,rm6nyzata -
kdziis onkormdnyzati hivatalfenntartdsa, 6vodai, brdlcs6dei elldtds, gyerrmek6tkeztetds biztos(tdsa.

d/ a nemzetis6gi onkormdnyzatok c6lcsoportokkal kapcso latos es6lyegyenl6s6gi tevdkenys6gt:

- A N6met Nemzetis6gi Onkormdny;latot a k6pvisel6-testi.ileti Ulesekre nninden esetben meghivja.

K6 pvisel6j tik ta n6cskozdsi jo gga I re nder I kezii l<.

e/ civil szervezetek c6lcsoportokkal kapcsolato:; es6llregyernrl6s6gi tev6kenys6ge

- Pulai lfjrisdgi Klub - szabadid6s programol<at segit6 pSlydzatok beaddsa

- ,,Eszterhdzy K6roly" Kozalapitvdny- szabadiid6s programokat segit6 pdlydzatok beadds;a

// for-profit szerepl6k r6szv6tele a helyi es6lyegyenltisdgi I'eladatok elldtdsdban.

A telepiil6sen a for-profit szerepl6k nem vesznek 16szt hely'i g55;t.gyenl6s;6gi feladatok erlldt6siiban.
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9. A helyi es6lyegyenl6s6gi program nyillv6nossdga

d) a helyzetelemz6sben meghatdrozott esdlyegyenl6sdgi probl6miik kapcsdn 6rirrtett nemzetis6gi
onkormdnyzatok, egy6b partnerek (dllami vagy dnkormdnyzati int6zm6nyek, egyhdzak, civil szervezetek,
stb.) bevondsdnak eszkdzei 6s eljdr6sai a helyi es6lyegyenl6r;6gi program elk6szit6senek I'olyamatdba
A Helyi Es6lyegyenl6segi Program tervezet6t elfogarids r-.l6tt az iillami 6s onkormdny:zati int6zm6nyek,

egyhdzak, civil szervezetek, a telepUl6s lakossdga eldzetes v6lenn6nyez6s, esetleges mriidosit6 javaslatok

megt6tele c6ljiib6l ta nulmdnyozhatja.

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program a Nagyvdzsonyi Kozos 6nkormdnyzati Hivatalban, valamint a kozs6gi

konyvtdrban bdrki szdmdra el6rhet6 6s v6lem6nyezhet6.

b) az o)pont szerinti szervezetek 6s a lakossiig v6grelhajt6:;sal kapcsolatos 6szrev,6teleinerk vis:;zacsatoldsdt
szolgii l6 eszkozok bem utatdsa.
Pula Kozs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6-testUlete a fentebb felsorolt int6zm6nyek, civilszervezetek, valamint a

lakossdg meghivdsa mellett, nyilvdnos k6pvisel6-testUleti iil6sen tiirgyalja 6s fo6;adja el a Helyi
Es6lyegyenl6s6gi Programot.
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A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program Int6zked6si'l'erve (HEP lT)
1. A HEP lT r6szletei

A helvzetelemzes la ina k ese

C6lcsoport

Kovetkeztet6sek

probl6mdk beazonositdsa

rovid megneve;z6ssel

fejlesztesi lehet6s6gek rmeghatdrozdsa

rcivid cimnneN

Romdk

6s/vagy
m6lyszeg6ny-
s6gben 6l6k

munkan6lkUlis6g, elhelyezked6si gondok a

foglalkoztat6shoz jutiis 6s a

foglalkoztatdsban va16 megmaradds

ta ndcsadds, figyelemfelh iv{s az

onkormdnyzat dlta li k6zfoglalkoztatdsba

torten6 bevonds lehet6s6g616l, menet616l

M unkatigyi Kozpontba tiirt6rr6 ird nyitds,

regisztrd ldsra to rtd n5 rd br:rsz6 ld,s a tovii bbi

elldtdsok lehet6s6ge 6rdek6berr

elad6sodds figyelemfelhivds, tilj6koztiatds a

lakdsfennta rtdsi tiimogatirs

ig6nybev6te16nek lehet6stlg6r5l az

onkorm6 nyzatnii| (k6zm (j,,'ek ki kapcsoldsa

elkeriil6se 6rdek6ben),

figyelemfelhiv6s az indokolaltlan 6s nehezen

nyomon kovethetd ki.llonl:ror5 hitelek

felv6tele [igy6ben

Gyermekek

kozleked6si vesz6lyek, kerdlkpdrozhat6 rit

hiiinya

szU16, a helyi korzeti megb,izott

odafigye16se, ke16kpd rozhat6 0t, jiirda

ki6pit6se

ld6sek

bfi nelkovet6k szdmd ra leginkd brb

vesz6lyeztetett ko rosztd ly

Korzeti megbizott, renddrr;69 fokozott
jd16rciz6se, vesz6ly' eset6n riiaszthat6sdga,

el6rhet6sege

az id6s korosztd lyb6l kis l6tszii nnban

haszn6 ljd k az internetet, inforrnatikai
jiirtassiiguk csek6ly

internethasznSlat 6s elektnonikrus levelez6si

k6szs6gek elsajiititiisiit c6 lz6 csoportos

k6pz6sek szervez6se, vezelt6k n6lk0li (VLAN)

hd 16zati let'edetts6g bizto:;iteirsa a z otthon i

haszn6lathoz

Az id6sek magas hdnyadiit k6pez6 krrinikus
betegek orvosi elliitiisa helyben nem
biztositott
Elelmiszer beszerz6s biztosit6sa, valamint
t6li id6szakban kiemelt figyrs;st

Az 6rintett,ek nagyv6zsonyi rrendel6sre

tci rt6 n6 szei | | itdsa, 6le I m isze r berszerz6s 6s

kiemelt t6li figyelem bizto,sit6si ra a

fa lugondnoki szolgdlat ferjlesztese

N6k
A gyermekes csalddanydk munkavdllal6r;i,
utazdsi neh6zs6gei

a tomegkozleked6s, aut6buszjdratok
szdm6nak novel6se

Fogyat6kkal
6t6k

Fogyate kka | 6 16kre von atkrcz6 adatfe I n'r6 rdls adatfelme16s

A kozoss6gi terek nem al<addlymentesek piilydzati figyel6s, piilydzat benvfjtdsa
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lovdtkeztet6sben megjelolt
bea[latkozdsi tertilet, m int

Az intezked6sbe bevont
aktorok 6s;:artnerek

- kiemelve a feleldst

legyz6, szocid I is i.igyi nt6z6

legyz6, szoci6 | is i.igyi nt6z6

Celcsoport

Romdk

6s/vagy
m6lyszeg6ny-
s6gben 6l6k

Kozfoglalkoz[atds ny0jtotta lehet6s6gek

fokozotta bb kihasznd l6sa,

t6 rit hiSnya
Pcrfgdrmester, legyz6, GYJSZ vezet6, szociSlis

i.ig1yintez6, 6voda, iskola, v6d6n(i

Kozbiztonsd$i f6rumok,
legyz6, korzeti megbizott, polgd rmester

legyz6, korzeti megbizott, polgd rmester
internethasf ndlattal kapcsolatos el6addsok

legyz6, korzeti megbizott, polgd rmesterfa lugond noli szolgdlat fejleszt6se

csalddanydk munkavdllaldsi,
legyz6, polgdrmester

Fogyat6kka | 6l6kre vonatkoz6 adatfr-.lm616s Pof girmester, jegyzS

P<rfgdrmester, jegyzd

Fogyat6kkal
616k Akadiilymentesitetts6g megolddrsa a

telep0lesen

Jovc5k6punk

Olyan teleplil6sen kivdnunk 6lni, ahol a nemzetis6gek:tovdbbra is bdk6ben 6lnek veliink,
Fontos szdmunkra, hogy a m(l'yszeg6nys6gben 6l6k felzdrk6zzanak.

Kiemelt teruletnek tartjuk a giTerekek biztonsdgos jov6j6t.

Folyamatosarr odafigyeliink ai id6sek eg6szs6gi dllapotdra, mentSlis frissess6g6re.

unkae16 piacon va16 r6szv6te[t.

6k kdzos:;6gi 6letbe vial6 bevondsdra.
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Az intezkedesi terriletek r6szletes kifejt6se

Intezked6s cime: A kiiafoglalkoztatds ny6jtotta lehet6s6gek fokozottabb kihaszndldsa

Feltdrt prob16ma

(kiindu16 6rt6kekkel)

fiildrajzi elhelyezked6sdrb6[ 6s az ezzel jri16 kiizleked6si
ad6d6an az itt 616 aktiv korri n6pess6g elhelyeilked6se a szabad

r6-piacon nem Erintett 20 f6.

A

C6lok -
Altaldnos
megfogalmazds 6s

rovid-, koz6p- 6s

hosszri tdvri
id6egys6gekre
bont6sban

A k64munka program hat6konysdgdnak n6vel6se.
R: El6zetes helyzet6rt6kel6s, a programban r6szt'uevdk szakmai
kom$etencidinak, motiviici6inak felm6rdrse fiiggetlentll az iskolai v6gzetts6gt6l.
Kivd la:;zt6s.

K: M i nta e r6sit6se, te ljesitmt! ny kdvete Inr6nyek fe ld | | itdsa.

H: Vigszavezet6s a munka viliigdba.

Tev6kenysegek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

- El64ei 6vi tev6kenys6gek elermz6se.
- Egyirttm(kod6s a munkatigyi kirendeltsrlggel. - Szem6lyek kivdlasz'tdsa.
- Szefz6d6skot6s.
- Egy{n i teljesitm6ny kovetel m6 nyek feld | | itiisa.
- Follamatos ellen6rz6s, viss;zacsatolds.
- KovBtkezm6nyek 6rv6nyesit6se.
- Fogf alkoztatdsi id6szak alatlt a fenti pontok hat6konyabbd t6tele.

R6sztvev6k 6s

felel6s
Polg{rmester, munkaligyii kirendelts6gek, [izemorvos, falugondnok,
kozfQgla lkoztatdsba n 16sztvevdk

Partnerek kdz0t, vizitdrsulat, erd6szet

Hatiirid6 (k) pontokba
szedve

R: 2O[.4.febr .7.- 201.4.jrtnius i]0.
K: 20[-4. j0lius 1.- 2014. dec. 3]..

H: 2018 dec. 31

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentSlts;dga,
for16sa
(rovid, koz6p 6s

hosszritdvon),
valamint
fennta rthat6sdea

R: isqi 6telt alkalmazds megtcirt6nik
K: eg{y[ittm fi kdd6 pa rtne rekn6 | tci rt6 n6 fogla I koztat6 s

H: lehet6s6g szerirrt az egytittmfikod6 partnerek el6gedetts6g6nek
kdvetkezteben kozfogla I koztatilsb6l ki ker ti 16 szem6 ly a I ka I m azd sa.

Kockdzatok 6s

csokkent6stl k eszkdzei

- Vissza6l6s a lehet6s6gekkel-ellen6rz6s
- Allafrri tdmogatds csokkenttise
- Elle[6rzes nem hat6knny-eillen6rz6s hatdkonysdgii nak
- Tdr$adalmi, jogszabiilyi kornyezet hatdsra

novel6sre

Szi.iks6ges er6forndsok At ta 4 i td mogatiS s, o n kormd ny zati hozzdtjiiru |5s, v5 | |a I koz6 i td mogatds,
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Int6zked6s cime: A lalr tov6bbi elad6sod6sdnak elke rfi l6se

Feltdrt prob16ma

(kiindu16 6rt6kekkel)

A telepiil6sen 6l6k sokszor tdj6kozatlansdgb6l, el6gtelen irnform6ci6 miatt
nem forditanak kel16 figyelmet kiiziizernni sz6rnl6ik, hiteltiirleszt6siik id6ben
tdrt6h6 teliesit6s6re. Erintett 20 f6.

C6lok -
Altaliinos
megfogalmaz6s 6s

rovid-, koz6p- 6s

hosszri tdv0
id6egys6gekre
bontdsban

A tdjr
R: I

szdm

K: Szr

inforr
H: E

ikoztatds hat6konysdgiinak ntivel6se.
:l6zetes helyzet6rt6kel6s, a tiij6koztatdsba bevonhat6 partnerek
bav6te le. 0 nkornrd nyzat p6 nziigyi lre het6s6gei ne k iitte kintdse.
rciiilis elldtiisokr6l sz6lir onkormdnyzati rendelet m6dositdsa. Tiij6koztat6k,
n6ci6k osszedllitdsa.
rintettek val6 folyanratos kapcr;olattartds, informdcirik, tiij6koztat6k
natos aktualizdliisa.

Tev6kenysegek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

- Egyr

- 207
- Szo

jogos

feliih
- Aze
- Els6

dsodds jel leg6nek fe I m15 rese. (koztiz:r:m i, hite | )

ittmfikodds a csalddsegit6 szolgdlatltal.
4. 6vi koltsdgvet6s;ben tdmogatdsi el6irdnyzat biztositdsa
cidlis elldtdsokr6l sz6l6 rendelet mridositdsa - lakdsfenntartdsi tiimogatdsi
ultsdg feli.ilvizsgdlata, tinkormdnyzati seg6ly ko16nek b6vit6se, jogosultsiig

'izsgd lata.
ri ntette k tdj6koztatdsa.
so rba n koziize m i ta rtozdsokb6l eredr5 tovii bkri elad6sodds r: I kerti l6se.

R6sztvev6k 6s

felel6s
Polg rmeste r, k6 pvise l6-testii let, o n ko rnrii nyzati fr ivata I m u n katd rsa i

Partnerek Csa li6dsegit6 szolgdlat

Hatiirid6 (k) pontokba
szedve

R: 20

K: 20

H: 20

14. februdr 1.- jtinius 3Cl.

1-4. jrilius 1.- szeptember 30.

18 dec. 3L.

Eredmenyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentd ltsdga,

forrdsa
(rovid, koz6p 6s

hossz0t6von),
valamint
fennta rthat6sdea

R: eli
K: rd:

H:leh

kizdri

Csalii

nyilvi

rd6sodottsdg felt6rk6 pe z6se,

;zorul6k igenyei 6s p6nzilgyi lehet6s6gek 6sszehangoldsa,
et6s6g szerint az elad6sodottsdg csokkent6se, kozszolgiiltatiisokb6l val6
is megakaddlyozdsa,
dsegit6vel egyi.ittm(kod6k 6s az:" onkormdnyzat iiltial :,;eg6lyezettek

I nta rtdsa

Kockdzatok 6s

csokkent6si.ik eszkozei

- Ner
-Azc
- tar!

r val6s6gos inform6cid szolg5ltatSs a lakoss5g rdsz6r6l
nkormd nyzat p6nzUgyi lehet6s6gei
adalmi, jogszabdlyi kornyezet hatdsa

Sztiks6ges er6forrdsok
n er6forrds a felm6r6sekhez, kapcsolattartdshoz, rendelret m6dosftdshoz.
i td mogatds, on ko rmd nryzati hozzdjairul{s,
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lnt6zked6s cime: Ker6ft p6rozhat6 f t kia la kitd:;a

Feltdrt probl6ma
(kiindul6 6rt6kekkel)

A telbpii
szimEra.
lehet6sr{1

ts-20f6.

rs nagyforgalm( utcdi vesz6l6 jelentenek leginkdbb a kisgyermekek
Az tinkormdnyzall ez6rt rigy dtintcitt, hogy a rendelkez6sre 5116

lket igyekszik a lehet6 legnagyobb hatisfokkal kihaszn6lni. Erfintett

C6lok -
Altaliinos
megfogalmaz6s 6s

rdvid-, koz6p- 6s

hossz( tdvti
id6egys6gekre
bontdsban

A k6{leked6si vesz6lyhelyzetek el kerill6se.
R: El(zetes helyzet6rt6kel6s
K: Paftnerek 6s forrdsok felkutatdsa.
H: Beruhdzds

Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

1. Tefvez6s
2. PflydzaI figyel6s
3. m$gval6sitiis

R6sztvev6k 6s

felel6s , p6ly6zatiro, civil szeruezetek

Partnerek tVI yar Kozrit, Kiizala pitvdny

Hat6rid6 (k) pontokba
szedve

R

K

H

4. februdr L.- zoL4.jf nius 30.

3. j0lius t. - 2OL4. dec. 31.

8 dec. 31

Eredm6nyess69i
mutat6k 6s annak
dokumentSltsdga,
forrdsa
(rovid, koz6p 6s

hossz0tdvon),
valamint
fennta rthat6sdea

R: koIleked6si vesz6lyhelyzelt csokken6se
K: 6lhet6bb kornyezet
H: 6lfet6bb kornyezet

Kockdzatok 6s

csokkent6stik eszkozei

-Pd zati lehet6s6g hidnya
tmfi kdd6 partnerek pr5nzhid nya

rmdnyzati sajiite16 mergl6te

Sztiks6ges er6forrdsok Alladi- EU t6mogatds, onkorm6nyzati sajdt e16

55



lnt6zked6s cime:
ztons6gi f6rumo[< szervez6se.

Feltdrt prob16ma

(kiindul6 6rt6kekkel)

A telFpi.il6s id6skorri, kiinnyenr megt6veszthet6 lakosai sz5mdra vesz6lyt jelent

az 6rfr. triikkiis tolvajok esetleges megjelen6se. Az iinkonmiinyzat ez6rt 0gy

diinttitt, hogy ezek megoldds6ra el6ad6sokat szenvez" Erintett :tO-40 f6.
C6lok -
Altaldnos
megfogalmazds 6s

rovid-, kdz6p- 6s

hosszri tdv0
id6egys6gekre
bontdsban
Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

1. A programban r6sztvev6k szdmdnak felm6r6se
2. PflVdzat figyel6s
3. El(adiisok megtartdsa
4,E felm616s

R6sztvev6k 6s

felel6s
Pcr lgd rm este r, p6ly 6zatir6, kti rzet i m eg b izott,

Partnerek Lakojssdg

Hatdrid6 (k) prontokba

szedve

R: 2q14. februdr I.- 2O'L4.j(tnius 30.

K:2O'J,4. j0lius 1. - folyamatosan.
H: 2018. dec. 31

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s anrnak

dokumentdltsdga,
forrdsa
(rovid, kdz6p 6s

hosszritdvon),
valamint
fen nta rthat6sdga

R: KQzbiztonsdgra, internethaszndlatra vonatkoz6 figyelem felkerlt6se

K: Ndugodt, vesz6lyekt6l mentes 6letm6d
H: N{ugodt, vesz6lyekt6l mentes 6letm6d

Kockdzatok 6s

csokkent6sUk eszkozei

- a lafoss6g 6rdektelens6g
- rnef;felel6 el6ad6 hiiinya
- cinliormdnyzati sajdte16 mergl6te

SzUkseges er6forrdsok kdrzlti megbizott, onkormdnyzati saj6t e16
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Int6zked6s cime:
inte lrethaszn6lattal kapcsolatos el6ad6sok szervez6se, p6ly5zatfigyerl6s

Feltdrt probl6ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

A sz{mit6g6pes ismeretek, illeWe az internethaszndlat eszkiizpankja hi6nyos.
Az iinkorm6nyzat ezdn dg;y d6ntdtt, hogy ezek rnegold6sSra eldaddsokat
szeryez., fejleszti az eszkiizparkot. Erintett 30-40 f6.

C6lok -
Altaldnos
megfogalmazds 6s

rdvid-, koz6p- 6s

hossz0 tdvti
id6egys6gekre
bont6sban

lsme
R: El(

K: Pa

H: M

ietanyag itaddsa, eszkrizpark fejleszt6se.

izetes helyzet6rtdkeles

itnerek 6s pdlydzati forrdsok felkutatdsa.
pgval6sitiis

Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

1. A $rogramban r6sztvev6k szdmdnak felm6r6se
2. P6lydzat figyel6s
3. El6addsok megtartdsa
4. El(gedettsdg felm6r6s

R6sztvev6k 6s

felel6s
Po,lg rmester, p6ly6zatlro,

Partnerek Lzrko ssdg

Hatiirid6 (k) pontokba
szedve

R: 20

K: 20

H:2C

14. februSr 7.- 20t4. jilnius 30,

X.4. j0lius 1 - folyamatosan.
i18. dec. 31-

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentdltsdga,
forrdsa
(r6vid, kdz6p 6s

hossz0tdvon),
valamint
fennta rthat6sdga

R: ,, internethaszniilatra vonatkoz6 figyelem felkelt6se" sz616lap sz6ma,

o rr kof rnd nyzati nyi lvd nta rtds' o n kormd nyzati nyi lvd nta rtd s

K: Ef daddsok szdma, 96pet haszndl6k szdma, onkormdnyzati nyilvdntartds,
6rrkoIrnd nyzati nyilvd ntartds
H: Ef 6adiisok szdma, 96pet hasznii16k sziima, onkormdnyzati nyilvdntartds,
6rrkoInn6 nyzati nyilvd nta rtds

Kockdzatok 6rs

csokkent6slik eszkozei

- a lafiossilg 6rdektelens6g
- nne$fele16 el6ad6 hidnya
- onkbrmiinyzati sajdte16 megl6te

Szi.i ks6ges e r6fo rrdsok AlIan i- EU tdmogat6s, onkormdnyzati sajdt e16
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lnt6zkedds cirne:
F szo196lat fejleszt6se, p6ly6zatfigyel6s

Feltilrt probl6ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

El6rqgedett falugondnoki g,6pj6rmfi miatt kev6s az ell6totti esetsa6m. Er[ntett
30-40 f6.

C6lok -
Altaliinos
megfogalmazds 6s

rdvid-, kciz6p- 6s

hosszri tdvri
id6egysdgekre
bontdsban

uj ei
R: El(

K: Pa

H: P6

ipj6rmfi beszerz6s, szolg6lat fejleszt6s
izetes helyzet6rt6kel6s
tnerek 6s p6lydzati forrdsok felkutatdsa.
lydzat beny(jtdsa, sikerres piilyiizat eset6n megval6sitds

Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

LPE
2.Pd)

3. Mt

yiizat figyel6s
y6zat ir{s,

R6sztvev6k 6s

felel6s
Po lg{ rm este r, p6ly{zatir6,

Pa rtnere k Larko ssdg

Hatiirid6 (k) pontokba
szedve

R: 20
K: 20
H: 20

L4. mdrc. L.- zoI\.j0lius 31.

l4.augusztus 1. - 2014. dec.

15. december 31.

3t

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
doku mentd lts6ga,

forrdsa
(rovid, koz6p 6s

hossz0tdvon),
valamint
fennta rthat6sdea

R: G6

K: Esr

H: Es

pjdrm( darab szdrn, esetszdm, elldtiisi napl6, falugondnok
-.tszdm, el liltdsi napl6, falugondnok

-.tszd m, ellStiisi napl6, fialugond nok

Kockdzatok 6s

csokkent6stik eszkozei

- r;ikt

- o,nk

rrtelen pdlydzat

ormdnyzati sajdte16 megl6te

Szi.iks6ges er6forrdsok Allan - EU tiimogatds, onkormdnyzati sajdt e16
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Int6zked6s cfme: Mun kavSllalis segit6se a szabad munkaer6-piacon

Feltiirt probl6ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

A telepi,il6sen probl6ma, hogy els6sorban a n6i munkav6llal6k az utaz6si
neh(zs6gek miatt nem tudnak elhelyezkedni. Probl6miijuk, hogy a

ttibbmfiszakos munkarendet az aut6busz jdratok rniatt nem tudjik
v6llalni.

C6lok -
Altal6nos
megfogalmazds 6s

rovid-, kdz6p- 6s

hossz0tdvri
id6egys6gekre
bont6sban

Az ii
nagy

nvf it

nkorm6nyzat c6lul tiizte ki, hogy azoknak a munkaviSllafi6knak, akik
es6llyel tudndnak kikeriilni a szabad munkaer6 piircra segitsdget,

t az induldshoz. L0 f6
R:

men
felm
6rint
K:2 r

H: Nr

Kozelben l6v6 munkahelyek felkutatdsa. A Vol6n jdratok

-.trendj6nek 5ttekint6se. A potenciSlis munkavdllal6k szdmSnak

5r6se, lehets6ges munkahelyek felkutat5sa. Egyeztret6s az

ettekkel.
iven beli.il 5 f5 e[helyezked6s6nek biztosit6sa.

-'emelkedjen a nnunkan6lktiliek sz6ma, tartani az el6rt eredm6nyt

Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

- V6e

- Sze

-Me
-Te
mun

;zetts6g felm 616:;e, m u n kahelyek i96nyeivel va l6 rissze egyeztet6s.
nn 6 lysz5 | | itdsi c6ge kker I to rt6 n6 egyeztet6s
gdllapodds el k6szit6ser

strilet r6sz6r5l felt(ltelek megSllapit6sa. (pl. legarl6bh 6 h6nap
kaviszony elv6rt)

R6sztvev5k 6s

felel5s
Koor dindci6s il gyint6z6, polgd rmester, m u n kavd I la 16k

Partnerek Mun il<atigyi kcizpont, c6geli,

HatdridS(k)
pontokba szedve

th6 ap : szakk6pzetts6g fr-'l m 6r6se, h i6nyok felm6r6se

2ho
sh6
8h6
L-2

ap

ap

ap

6v:

munkaUgyi kozpclnt megkeres6se
mu nkahelyek mergkeres6se

TestUlet dcint6se, neferencia elk6szit6se
referencidkkal elinditani lehet6s6g szerinti 10 f6t.

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
doku mentd ltsiiga,
forrdsa
(rovid, k6z6p 6s

hosszrltdvon),
valamint
fen ntarthat6siiga

R:A
anya

fel m6r6sek 6s egyeztet6sek doku ment5lSsa. Biztositani szti lks6ges az

gi 6s term6szetbeni er6forrdsokat.

karigyi kirendeltsdggel, /munkaer6-
ez6 v6llalkoz6kkal a lerhets6ges

esttileti iil6si jegyz5kovek k6szit6se.

H: Aiz els6 fel 6vben a munkS{tat6 6s a munkavdlla16 r6sz6rr5l folyamatos
vissza ielz6sek.

Kockdzatok
6s csokkent6siik
eszkcizei

Ninc ; megfelel6 munkahely- folyamatos kutatds-e teriileten.
Am
iillds

unkavdllal6 nenn keil6en motiv6lt-egy6ni terv k6szit6se a munkdba
t megel5zd 6s azt kov,et6 hat h6napban,

Sztiks6ges
er6forrSsok

lndu
erSfr

lSshoz kolts6gek fedez6s6hez onkormdnyzat r6sz6r6l p6nzrigyi

lrr5s. /Visszat6ritend(i/. Adom6nyok
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Fogirat6kkal 6l6kre vonatkozri adatfelm6r6s

A c6fcsoportra vonatkoz6 adatok hidnyosak Erintett t5-2Of6.

Fogdat6kkal 6l6kre vonatkoz6 adatok megismer6se
R: El(zetes helyzet6rt6kel6s
K: F(lm6r6sre szolgii16 k6rd(iivek elk6szitdse
H: Felm6r6s elv6gz6se, adatok 6rt6kel6se

1. A programban r6sztvev6k szdmdnak felm6rese
2. Kdrd6iv elk6szft6se 6s kikiild6se
3. K6rd6ivek 6rt6kel6se

rmeste r, jegyz6, szociii lis tigyi nt6z6

Feltdrt probl6ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

C6lok -
Altaliinos
megfogalmazds 6s

rdvid-, koz6p- 6s

hosszri tdv0
id6egys6gekre
bontdsban

Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

Az 6iintett lakossdg

R: 2014. mdrcius 1- m6jus 31.

K:2Ot4.j0nius 1-. - folyamatosan.
H: 2QI4. szeptember 1."- folyiamatosan

R: Vi$sza6rkezett k6rd6ivek sziima, 6nkormdnyzati nyilvdntartds, t5nkormdnyzati
nyilvf ntartiis
K: Vi$sza6rkezett k6rd6ivek sziima, onkormdnyzati nyilvdntartds, onkormdnyzati
nyilvflntartils

H: FQgyat6kkal el6k elldtottsiSgi adatainak ismerete,

Eredm6nyess69i
mutat6k 6s annak
dokumentSltsdga,
forrdsa
(rovid, koz6p 6s

hosszritdvon),
valamint

Szi.iks6ges er6forrdsok
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lnt6zked6s cime: Akad 6lymentesftettsdg megoldSsa a telep[i l6sen

Feltdrt probl4ma
(kiindu16 6rt6kekkel)

A tplepiil6s f6k6nt id6skor6, mozg6sban korldtozott lakosai sz6mira
neh(zs6get okoz a kiiziiss6gi terek megkiizelit6se. Az iinkormr6nyzat ez6rt 0ry
ddntiitt, hogy ezen kiiziiss6l;iterek akaddlymentesit6s6t megofldja. Erintett 20-
30 f6.

C6lok -
Altaldnos
megfogalmaz6s 6s

rovid-, k6z6p- 6s

hosszti tdvti
id6egys6gekre
bontdsban

Aka{6lymentes megkiizelit6s biztositSsa.
R: El$zetes helyzet6rt6kel6s
K: Pdlydzati forrdsok felkutatdsa.
H: Mbgval6sitiis

Tev6kenys6gek
(a beavatkozds
tartalma) pontokba
szedve

1. A pnogramban r6sztvev5k szdm6nak felmerese
2. P6ly6zat figyel6s
3. A(add lymentesft6s megva l6sitdsa

R6sztvevSk 6s

felel6s
Polgi rmester, p6ly6zatir6

Pa rtne re k Azdrintett lakossdg

Hatdrid6 (k) pontokba
szedve

R: 20

K: 20

H:2C

14. dec, 1- 2015.mdrc. !]1"

15. iipr. 1.- folyamatosan.
t18. dec. 31

Eredm6nyess6gi
mutat6k 6s annak
dokumentd ltsdga,

forrdsa
(rovid, koz6p 6s

hosszritdvon),
valamint
fe n nta rthat6sdsa

R: Ak

K: Ak

H:A

addlymentesitett int6zrndnyek szdma, 6nkormdnyzati nyilvdntartds
addlymentesitett int6zrnenyek szdma, onkormdnyzati nyilvdntartds
kadii lyme ntesitett i ntezm6 nye k szd rn a, o n ko rmd nyzati nyi I'vd nta rtds

Kockdzatok 6s

cso kkent6si.i k eszkozei

- pSlr

- onk

riizati lehet6s6g hiiinya
ormdnyzati sajdte16 mergl6te

Szti ks6ges er(jforrdsok Allan i- EU tdmogatds, onkornrdnyzati sajdt e16
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A megval6sitiis el5k6szit6se

Onkormdnyzatunk az int6zm6nyek vezet6i szdmdra feladatul adja 6s ellen6rzi, a
teleptil6sen nrfikod6 ti fenntartdsri int6zm6nyek vezet6it pedig partneri viszony
so16n k6ri, hogy a Hel Programot val6sitsdk meg, illetve tdmogassiik.

partnereit6l, hogy vizsgdljiik mel;, 6s; a program
6nytik mfikod6s6t 6rint6, 6s az eselye5;yenl6s6g
t meghatdroz6 strat6giai dokurnentumokba 6s
ek az egyen16 biiniism6dra 6s es;6lyegyenl6s6gre
ormdnyzat Helyi Es6lyegyenl6s6gi prognamjdban

r6szletes leirdsra keri.iltek.

Onkormdnyzatunk elvdrja, hogy int6zm6nyei a Helyi Es6lyegyenl6s6gi program lnt6zkerj6si 'Terv6ben

szerepl6 viillaldsok16l, az (ket 6rint6 konkr6t feladatokr6l int6zm6nyi szintfi akci6tenreket, cselekv6si
Utemterveket k6szitsenek.

Onkorm6nyzatunk a HEP ffldolgozdsilra 6s megval5sitdsdra, toviibbii 6rt6kel6s6re, elLen6rz6s6re 6s az
ennek sordn nyert inforl'niici6k visszacsatolSsdna, valamint a programba tort6n6 be6pit6s6nek
garantiiliis6ra Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program6rt F:elel6s F6rumot hoz l6tre 6s mfikodtet.

A fentiekkel kivdnjuk bizto$itani, hogy az HEP lT-ben viillalt feladatok telepi.il6si.ink6n maradektalanul
megval6suljanak.

A megva l6sitiis folyam ata

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi
hozunk l6tre.

A HEP F6rum feladatai:

Pfogra m ba n fogla ltak v6grehajtiisd nak ellen6rz6se 6rdek6br:n H Ep F6rumot

- az HEP lT megval6sulifsiinak figyelemmel kis6r6se, a kotelezetts6gek teljesitdlsenek nyomon
kcivet6se, dokumentdldsd, 6s mindezekr6l a teleptil6s k6pvisel6_testi.llet6nrek rendszeres
tdjdkoztatdsa,
- annak figyelemmel kis6rdse, hogy a megel6z6 id(iszakban v6grehajtott int6zked6sekr el6segitett6k-e
a kit(zott c6lok megval6puliis6t, 6s az ezen tapasztalatok alapjdn esetleges 0j beavatkozdsok
meghatdrozdsa
- a HEP lT-ben lefektetett c6lok megva16suldsiihoz szi.iks6ges beavatkozdsok 6venk6nti feliilvizsgdlata,
a HEP lT aktualizdldsa,
- az esetleges vdltozdsok bp6pit6se a HEP lT-be, a m6clositott HEP lT el6k6szit6se k6pvisel6-testi.ileti
dont6sre
- az es6lyegye n l6s6ggel 6sdzeftigg6 p rob16mii k megvitat6sa
- a HEP lr 6s az el6rt eredni6nyek nyilvdnossdg el6 tdrdsa, komnrunikdldsa



Az es6lyegyenl6s6g f6kuszban l6v6 c6lcsoportjaihoz 6s/vagy kiemelt probl6materliletekre a terlilet
aktorainak r6szv6tel6vel ltematikus munkacsoporrtrckat alakitunk az adott terUletern kit(z:citt c6lok
megval6sitiisa 6rdek6benl A munkacsoportok vezet6i egyben tagjai az Es6lyegyenl6s;6gi F6rumnak is,
a munkacsoportok rends{eresen (minimunr 6vente) beszdmolnak munkd.iukr6l az Es6lyegyenl6s6gi
F6rum szdmdra. A munkadsoportok 6ves munkaterrvvel rendelkeznek.

Romdk/ m6ly-
sze96nys6gben

616k es6ly-
egyenkSsrig6vel

foglalkoz6
mr rnlz:,ncnnnr*

A HEP F6rum mfikoddse:

A F6rum legaldbb 6vente, $e sziiks6g eset6n enn6r gyakrabban Lil6sezik.
A F6rum m fi kod6s6t megf{lel6en dokumentd lja, u16sei16l jegyz6konyv k6szill.
A F6rum javaslatot tesz az HEP lT megval6suliisd16l k6szitett beszdmo16 elfogadi6sdra, vagy
dtdolgoztatiisdra, valamint sziiks6g szerinti m6dositdsdra.
A HEP F6rum egy-egy beavptkoziisiter[ilet vegrehajtiisiSra felel6st jelolhet kitagjai kozi.il, illetve 6jabb
m unkacsoportokat hozhat f 6tre.

Fogyat6kkal 616k

es6ly-
egyenl6s6g6vel

foglalkoz6
munkacsoport

N5k es6ly-
egyenl6s6g6vel

foglalkoz6
munkacsoport

Gyerekek es6ly-
egyenl6s6g6vel

foglalkoz6
munkacsoport
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Monitoring 6s visszacsa ol6s

v6grehajtilsdt a HEp F6rum ellen(irzi, 6s javaslatot
yes breavatkozdsi terUletek felel6seirrek, illetve a

Nyilvdnossdg

A program elfogadiisiSt rfegel6z6en, a vdilem6rrynyilvdnftiSs lehet6s6g6nek biztosftiisa 6rdek6ben
nyilviinos f6rumot hivunk bssze.

cisszehivdsa.

A v6lem6nyformiiliis lehpt6seg6t biztositja az Helyi Es6lyegyenl6s6gi program nyilvdnossdgra
hozatala is, valamint a mfgval6sit6s folyamatiit lkoordiniil6 HEP F6rum els6 t]l6s6nek mihiamarabbi

A nyilvdnossdg folyamato$ biztositiisdra legaliibb 6vente tiij6koztatjuk a program nregval6rsitdsdban
el6rt eredm6nyek16l, a /rlonitoring eredm6nyei16l a telepi.il6s d6nt6shoz6it, tiszts6gvisel6it, az
int6zm6nyeket 6s az egy[ititnniikod5 szakmai 6s tdrsadalmi partnerek k6pvise16it.

A HEP F6rum iiltal v6gzbtt 6ves monitoring v'izsgdlatok eredm6nyeit nyilvdnossdgra hozzuk a
szem6lyes adatok v6delmenek biztositdsa mellett. A nyilvdnossiig biztositds6ra a,z 6nkormdnyzat
honlapja, a helyi m6dia iill rendelkez6sre. Az eredun6nyekre felhivjuk a figyelmet az d,nkormiinyzat 6s
int6zm6nyeinek ki.llonbciz{ rendezv6nyein, be6pi'tjiik kiadvdnyainkba, a tolerancia, a bef.gadds, a
hdtriinyos helyzetfiek tdmbgatdsdnak fontossdgiit igyekszUnk meg6rtetni a lakoss6ggal, a tdmogat6
szakma i 6s tdrsada lm i korrlyezet kiala kitiisa erdekdben"
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Kotelezetts6gek 6s felelfi ss69

Az es6lyegyenl6seggel osspefi.igg6 feladatok6rt az aldbbi szem6lyek/csoportok felel6sek:

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program v6grehajtiisii6rt az onkormdnyzat r6sz616l a polgdrrmester felel.:
- Az 6 feladata 6s fqlel6ss6ge a HEP F6rum l6trejott6nek szervez6se, m(kcid6r;6nek sokoldalti

rrum krizotti kapcsolat biztositdsa.
n vezet6j6vel.
r felsorolt tevekenysegeit a HEp F6rurn vagy annak
| 6s tdmogatdsilval v6gzi. igy
rden lak6ja 6s az 6rintett szakmai 6s tdrsadalmi
n a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program.

o Figyelemrf el kis6ri azt, hogy az onkormdnyzat dont6shoz6i, ti:;zts6gvise16i 6s
int6zmdn'yleinek dolgoz6i megismr:rik 6s kovetik a HEP-ben foglaltakat.

o Tdmogatnia kell, hogy az 6nkormdnyzat, illetve int6zm6nyeinek vezet5i minden
ponton m$ekaRliik a szliks6ges felk6szit6st 6s segits6get a HEP vegrehajtds6hoz.

o Koteless6le az egyenl6 biiniism6d elv6t s6rt6 esetekben meg tennie a sz:Uks6ges
16p6seket, vizsgSlatot kezdem6nyezni, 6s a jogs6rt6s kdvertkezm4nyeinek
elhiiritdsd rt6l int6zkedni

A HEP F6rum vezet6j6nek feladata es felel6ss6ge:
- a t-lEP dnak koordindliisa (a HEP lT-hen erintett felek tev6kenys6g6nek

os:;zeh ldsa),
- aHEPI knyomonkovet6se,
- az es6lyegyenl6s6g s6ri.il6s6re vonatkoz6 esetleges panaszok kivizsgiildsa az onkormdnyzat

felel6s6vel k<izoseh

- a HEP F6rum osszdhivdsa 6s m(kodtet6se.

A telepi.il6s vezet6se, az o(kormdnyzat tiszts6gvisell6i 6s a telepi.il6si int6zm6nyek vez,et6i
- felel6sek az6rt, holy ismerj6k az egyenl6 bdn;ism6dra 6s es6lyegyenl6s6gre vonatkoz6 jogi

e16ir6sokat, biztosltsdk a diszkriminiici6mentes int6zm6nyi szolgdltat6sokat, a befogad6 6s
tolerdns l6gkort, 6s megragadjanak rninden alkalmat, hogy az es6lyegyenl6s6ggel
kapcsolatos ismerQteiket b6vit6 k6pz6sen, egy6b programon r6szt vegyenek.

- Felel6ssegUk tovd$b5, hogy ismerj6k a HEP lT-ben foglaltakat 6s k<izremfikodjenek annak
megva l6sitdsdba n.

- Az es6lyegyenl6s6$ s6ri.ilese eset6n hivatalosan jelezz6k azt a HEP lT kijelolt iriinyit6inak.
- Az cinkormdnyzati int6zm6nyek vezet6i int6zm6nyi akci6tervben gondoskodjanak az

Es6lyegyenl6s6gi frogramban foglaltakrrak az int6zm6nyi.ikben tort6n6 nraracl6ktalan
6rv6nyesUles6rSl.

Minden, az cinkormdnyzattal 6s annak int6zmdnyeivel szerz6d6ses viszonyban iill6, szdmukra
szolgdltatdst nyfjt6 f6lfeldl6ss6ge, hogy megismerje a HEP lT-t, mag6ra n6zve kotelez6kent kovesse
azt, 6s megfeleljen az ehidriisainak, amelyre vonatkoz6 passzust a jov6ben bele kell foglalni a
szerz6d6sbe. SzUks6ges toVdbbd, hogy a jogszabirly iiltal e16irt feladat-megosztds, egyijttmfikcid6si
kdtelezetts6g alapjiin a tefeptil6si onkormdrryzattal kapcsolatban 5116 szerepldk ismr:rj6k a HEp-ot,
annak megvaldsit6sdban aktiv szerepet vdllaljanak. (Ld. pl. a kciznevel6si int6zm6nyek fenntartdsa 6s
m(kcidtet6se.)
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Erv6nyesril6s, m6dosit6

Amennyiben a
sordn kideriil, hogy a HE
jelent6st k6r a

elmaraddsdnak okait, 6s
int6zked6si tervjavaslatdt
beszdmoldt a

k6pvisel6testtilet6nek a

A prograrn szdnd6kos
szem6ly int6zkedik a
Az egyenl6 biindsm6d
sz0ks6ges l6p6seket,
elhiiritiisd16l.
Az HEP lT-t mindenk6pp
illetve amennyiben a t
megval6sitdsd hoz.

el6irt - de enn6l gyakrabban, pl. 6vente is elv6gezhet6 - fellilvizsgiilat
lr-ben vdllalt c6lokat nrem sikertil teljesiteni, a HEp F6runr 30 napon beltili teri.ilet felel6s6t6[, amelyben bemutatja az indikiitorok teliesi.]l6se
a beavatkozdsi tev6kenys6gek korrekci6jdra, kiegdszitdls6re vonatkozd
annak 6rdek6ben, hogy a c6lok teljesithet6k legyenek, A HEp F6rum a
szdmftott 30 napon beli.il megtilrgyalja 6s javaslatot tesz az onkormdnyzat

s int6zked6sekre.
ztdsb6l fakad6 nem teljestil6se eset6n az HEp tr v6grehrajtiisii6rt felel6s
6k) meghatd rozasdr6n,6s - sziiks6g eset6n - felel6ss6gre vondsii16l.
s6rt6 esetekben az HEp lr vdgrehajtdsii6rt felel6s szem6ly megteszi a
latot kezdemdnyez, 6s int6zkedik a jogs6rt6s k6vetkezm6nyeinek

sitani sztiks6ges, ha megdllapitdsaiban 16nyeges vdltoziis kovetkezik be,
beavatkozdsok nem elegend6 m6don jiirulnak hozz6 a kit(z6tt c6lok

68



4. Elfogadds m6dja 6s d

l. Pula krizs6g Helyi Es6ly

szl.i letett 6szrev6teleket a

lll. Ezt kovet6en Pula ktizl
az Intdzked6si Terv) megv

Mell6kletek:

enl6s6gi Programjdnak szakmai 6s tdrsadalmi vitSja megtort6nt. Az itt
3vitatdst k6vet6en a HEP Int6zked6si Terv6be be6pitetilLik.

k6pv elyi Es6lyegyenl6s6gi programolt (melynek r6sze
:a 6s zdm0 hatdrozatdvalelfogadta.

Diitum:20L4. februdr

Pula 0nkormiinyzat Helyi
Programot, 6s annak meg

Diitum Vua, lq. 02

Ddtum Trr\o\ L=I\

Ddtum TuUt , 'LD lLt. O

Ddtum ?vwl | 2-o4t4 '

is6lyegyenl6s6gi Programjdnak partnerei ismerik a Helyi tis6lyegyenl6s6gi
t l6sitdsii ba n tev6ke nye n r6szt kivd n na k ven ni.

. oh.

$L.o\.

'ot4
n\-,Lj rr--

Partnelr aliiirds

.o +.

,'? '2 /(,/-
Partnelr aldirils
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