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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Sándorfalva Városi Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Elhelyezkedés
Sándorfalva város Szegedtől 12 km-re északra, Szeged és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark között
félúton, a Szegedet Csongráddal összekötő út mentén helyezkedik el. A régi 5-ös útról Szatymaz felől
közelíthető meg. A település szomszédai délről Szeged, keletről Algyő és Hódmezővásárhely, északról Dóc és
Ópusztaszer, nyugatról Szatymaz és Balástya. Keletről 1 km hosszban a Tisza sodorvonala a közigazgatási
határ. A település külterületének jelentős része a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez tartozik, így szikes pusztái
és homoki erdője védett természeti értékek.
Az 1879. márciusában árvíz sújtotta Algyő lakóinak Pallavicini Sándor őrgróf 597 ingyen háztelket parcellázott
birtoka ármentes homokhátságán, ahol évekkel azelőtt dohánykertészek éltek. A gróf magáról nevezte el a
települést. Sándorfalva város Szegedtől északra 12 kilométerre, sakktáblaszerűen települt: a régi falu mellett
az 50-60-as évek óta új településrész alakult ki. A szegedi táj egyik legjobban fejlődő, gyarapodó népességű
települése. 2005-ben városi rangot kapott.
Népesség
Sándorfalva települését 1879. június 12-én alapították, alapítása után nem sokkal, az 1880. évi
népszámláláskor már 3374 fő lakta. 1920-ig Sándorfalva lakossága gyorsan nőtt. Az 1920-as népszámláláskor
már 5697 fő élt a településen. Az első világháború a településen is éreztette hatását, 1930-ra a népességszám
kisebb mértékben visszaesett 5583 főre. A két világháború között a lakosságszám lassú emelkedésnek indult,
1941-re 4,3%-kal nőtt a népesség (5825 fő). 1949-től azonban újabb népességcsökkenés figyelhető meg. 1949
és 1970 között 136 fővel csökkent a lakosság (5970 fő).
A népességszám csökkenésének elsődleges kiváltó oka a szocializmus alatt bekövetkezett változások: az ipari
fejlesztések állami támogatása, a hatvanas évek közepétől elmaradott és szigetszerű vidéki iparosítás, a
mezőgazdaság háttérbe szorulása, kollektivizálása és gépesítése, melynek következtében a mezőgazdaság
munkaerő leadó gazdasági ágazattá vált, míg az ipar, az extenzív iparosítás hatására óriási munkaerő igénnyel
lépett fel. A felszabadult munkaerő-felesleg a munkareményében ingázásra, valamint Sándorfalva elhagyására
kényszerült. A hetvenes-nyolcvanas években az urbanizáció mértéke csökkent, a nyolcvanas évek közepétől
megkezdődött a városból történő kiáramlás (szuburbanizáció) a környező falvakba, kisvárosokba. Ez a
kezdődő folyamat, kedvezően hatott a nagyobb városok környezetében elhelyezkedő településekre, amelyek
a kilencvenes évekre szuburbán falvakká váltak. Ezt jól mutatja Sándorfalva növekvő pozitív vándorlási
különbözete, mely 1970-es években összesen 367 fő volt, a nyolcvanas években 666 fő, a kilencvenes
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években pedig összesen 1035 fő választotta lakhelyül Sándorfalvát. Az ezredforduló óta a lakosság
növekedése mérséklődött, illetőleg visszaesés figyelhető meg.
2008-ban 308 fő létesített állandó lakóhelyet Sándorfalván, ugyanakkor 344 fő megszüntette itteni lakóhelyét.
Bár 2009-ben 297 fő az odavándorlók, illetőleg 292 fő az elvándorlók, és 2010-ben 318 fős az odavándorlás és
315 fős az elvándorlás, tehát +5, és + 3 fős a vándorlási index, már 2011-ben ez -6 fővel ez negatívba fordul.
(ld: 1. számú táblázat - Belföldi vándorlások)
1. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
odavándorlás
2008
308
2009
297
2010
318
2011
349
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

elvándorlás

egyenleg

344
292
315
355
n.a.

-36
5
3
-6
n.a.

2. számú táblázat - Lakónépesség száma
az év végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012

8094
8042
8030
7983
7953
7353

Változás

99%
100%
99%
100%
92%
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2006-ban Sándorfalva állandó népessége 8217 fő volt, 2007-ben 8262 fő, 2008-ban 8237 fő, 2009-ben 8207
fő, 2010. évben 8193 fő, 2011-ben 8190 fő, 2012-ben 8202 fő.

3. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők
4194
552
144
2426
293
779

%

férfiak összesen
4008
8202
583
136
2545
268
476

1135
280
4971
561
1255

nők
51%

férfiak
49%

49%
51%
49%
52%
62%

51%
49%
51%
48%
38%
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A természetes szaporodás helyett természetes fogyás tapasztalható. 2008-ban 67 élve születésre 90
elhalálozás jutott, 2009-ben ez az arány már 73-101, 2010-ben 58-96, 2011-ben 62-80, 2012-ben 62-104 (ld:
4. számú táblázat- Természetes szaporodás)

4 . számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések
halálozások
száma
száma
2008
67
90
2009
73
101
2010
58
96
2011
62
80
2012
62
104
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

természetes
szaporodás (fő)
-23
-28
-38
-18
-42

A lakosság korcsoportos bontásából jól látszik, hogy a gyermekkorú lakosság létszáma kedvezőtlenebbül
alakult az elmúlt években, és egyre magasabb számot képvisel a 60-65 év felettiek száma.
(ld: 5. számú táblázat - Öregedési index)

A táblázat alapján megállapítható, hogy nem egyszerűen nő a 65 év feletti lakosok száma, de egyidejűleg
folyamatosan csökken a 0-14 éves korúak száma, és ezáltal az öregedési index szerint egymáshoz viszonyított
arányuk romlik. Míg a 100-nál kisebb öregedési index fiatalos népességszerkezetet jelez, addig a 100 feletti
már öregedő népességet. Így Sándorfalva a jelenlegi 110-es öregedési indexe hátrányos demográfiai
folyamatokra utal.
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5. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1011
1169
1204
1198
1228
1255

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
1384
1219
1205
1151
1137
1135

Öregedési index
(%)
73,0%
95,9%
99,9%
104,1%
108,0%
110,6%

2011-ben a megye 178 325 háztartásából 3128 található Sándorfalván. Láthatjuk, hogy a város a megye
átlagainál minden szempontból kedvezőbb képet mutat. Több a családháztartás (2217), 70,87 % a megye
61,82 %-ához (110 252) képest. Többen élnek házastársi, vagy élettársi kapcsolatban (1793), mint a megyében
átlagosan (85 086). Így a megyei átlaghoz képest kevesebb az olyan szülő, aki gyermekét egyedül neveli (381
fő)(természetesen az egyedülállóság nemcsak válásból adódhat, hanem megözvegyülés miatt is). A 2
családból álló háztartások száma (az ún. kétgenerációs családmodell) gyakoribb (43), mint a megyében (1509).
A megyében az összes családháztartás 1,36 %-a kétcsaládos háztartás, míg Sándorfalván 1,9 % -a összes
háztartásnak. Jóval kevesebb a nem családháztartás 911, melyből az egyszemélyes háztartások száma 846.

6. számú táblázat- A háztartások száma háztartás-összetétel szerint, 2011
Több családból álló
Egy családból álló háztartás
háztartás
házaspár
Terület
és
egy szülő
ebből: két
élettársi
gyermekegyütt
együtt
családból álló
kapcsolat
kel
együtt
Megye
összesen
Sándorfalva

85 086
1 793

23 627
381

108 713
2 174

1 539
43

1 509
43

Nem
családháztartás
Család
háztartás
összesen

110 252
2 217

összes
en

68
073
911

ebből:
egyedüláll
ó

62 747
846

Összes
en

178
325
3 128

Forrás: Népszámlálás 2011

A fentiekben már említésre került, hogy a felnőtt lakosság nagy része házas vagy élettársi kapcsolatban él.
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Az alábbi táblázat részletesen is bemutatja, hogy milyen arányú a házasok és elváltak, illetőleg az özvegyek
száma a felnőtt lakosságkörében.
7. számú táblázat-A népesség családi állapot szerinti megoszlása 2012-ben

Férfi
Nő
Összesen

Házas

Hajadon/
Nőtlen

1531
1531
3062

1927
1590
3517

Özvegy

Elvált

Nem ismert
Itt
tartozkodó
külföldiek

94
598
692

418
432
850

27
28
55

Forrás: SZL

Településszerkezet
Sándorfalva közigazgatási területe az elmúlt idő alatt nem változott: belterülete 471 hektár, külterülete 5106
hektár, melyből 3800 ha mezőgazdasági terület, 1245 ha erdő és vízállás, 61 ha ipari terület.
A belterület a közigazgatási területnek 8,5 %- át teszi ki. A külterület ritkábban lakott, a népsűrűség itt 10
fő/km2 2001-ben, de ez az arány folyamatosan nő (2006-ban 12,8 fő/km2), elsősorban Kővágó dűlő területére
érkeznek a betelepülők. Sándorfalva területén új portákat elsősorban telekmegosztással lehet létrehozni, a
település nehezen bővíthető, északról erdő, nyugatról Szatymaz közigazgatási határa, keletről a Pusztaszeri
Tájvédelmi Körzet, határt szab terjedésének.
A település külterületi részén 17 nevesített határ részt különítenek el, s ezen a részen összesen 497 zártkerttulajdonost tartanak nyilván. A 17 rész egyikéhez, Kővágó dűlőhöz tartozik a Nádastó Szabadidőpark, mely
strandolásra és horgászásra alkalmas.
Gazdasága
A település gazdasága stabil. Életében kimagasló arányt képvisel a szolgáltató szektor (54,1%), központjában
Szolgáltató Központ működik. Kereskedelmi szerepét tanúsítja a 94 kiskereskedelmi üzlet, melyből 20
élelmiszer jellegű és a piac, ahol a terméket árusítók majdnem fele más település lakosa.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú népességből 2009-ben 5 %.
Sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, az aktív népesség nagy hányada él ebből, vagy foglalkozik munka
mellett kiegészítő keresetként növénytermesztéssel.
A vállalkozói tevékenység jellemző a városra, sok a bérfuvarozó.
2010.09.30.-i állapot szerint a regisztrált vállalkozások száma a településen összesen 756, ebből, egyéni
vállalkozás: 479 db, társas vállalkozás: 277.

Mezőgazdasága
Az agrárágazat, bár termelési tendenciája csökken, a mai napig jelentős szerepet játszik a gazdaságban. Az
aktív népesség nagy hányada él ebből, nagy részük egyéni gazdálkodó. Őstermelők, kistermelők
használatában összesen 22554,4 ha területű föld van.
A földek nagy része ma már egyéni vállalkozók, őstermelők, vagy családi gazdaságok tulajdonában áll.
A mezőgazdaság az 1990-es évekhez képest az utóbbi években visszaesett, az ebből élők száma a lakosság
össznépességén belül az 1990-es 26,25 %-ról 2001-re 11,6 %-ra csökkent. A termesztés kis területű(0,5 -3 ha)
földeken zajlik. A növénytermesztésnél elsősorban a szántóföldi kultúrák, a hagymatermesztés, a gyümölcs-és
kertészeti kultúrák a jellemzőek.
Jellemző a baromfi, sertéstenyésztés, illetve a nyúltartás. A környék vad- és halgazdálkodásra ad lehetőséget,
melyet a Sándorfalvi Vadásztársaság, és a Szegedfish Kft.- lévén, Sándorfalva nagy területe a Pusztaszeri
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Tájvédelmi Körzet része(a közigazgatási terület 52,6 %-a tájvédelmi körzet)- e hatóság előírásainak
figyelembevételével szervez meg.

Ipara
A rendszerváltás előtt jelentős volt Sándorfalva könnyűipara, azután azonban a legtöbb vállalkozás itt is
megszűnt, jelenleg a nagyobb vállalkozások közül az AQUAPLUS Kft., az Erfo Kft. emelendő ki, előbbi
vízszolgáltató, az egész ország területén végzi e tevékenységet, utóbbi seprűkészítéssel foglalkozik, és
elsősorban megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat.

Kereskedelem
A településen 2010.01.01.-i állapot szerint 94 db kiskereskedelmi üzlet működik. Ebből 20 db élelmiszer
jellegű, 6 db ruházati szaküzlet, 4 db vasáru-, festék, barkács-, és üvegszaküzlet, 5 db iparcikk jellegű, 3 db
húsüzlet, 1 db kenyér- pékáru üzlet, 2 db illatszer-, és textilszaküzlet, és 25 db egyéb jellegű üzlet. A
vendéglátóhelyek száma: 28 db.
Jelentős szereppel bír a Sándorfalva és Vidéke ÁFÉSZ. A piac 1880 óta, napjainkban heti 2 alkalommal
működik, mintegy 6500 m2 nagyságú területen. 2005-ben a város pályázatot nyert fejlesztésére, melynek
során felépítettek területén egy gazdasági és szociális épületet, és parkolót.

Idegenforgalom
A város területének 52,6 %-a természetvédelmi terület, mely a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatása alá
tartozik. A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, gazdag növény- és állatvilága fokozottan védett. A Fehér- tó
közelsége, különleges állatvilága sok turistát csábít ide. A Tisza Sas-éri holtága, és az Atkai – holtág főként
horgászokat vonz, ahogyan a Nádastó Szabadidőpark is. Sándorfalva Alföldi Kék- túra bélyegzőhely, a környéki
erdőben pedig 1100 méteres tan- és sétaösvényt alakítottak ki. A települést átszeli az Eurovelo kerékpáros
útvonal.
Az épített környezet nevezetességei közé tartozik a Nepomuki Szent János szobor, Szent István szobra, Petőfi
Sándor, és Arany János mellszobra, a neoempire stílusú Pallavicini Kastély, a Római Katolikus Templom és a
Református Vályogtemplom. Védettség alatt áll többek között az egykori falu korábbi határát jelző keresztek,
és a Zrínyi utcai platánsor. A településen 1 panzió található, és 2 egyéb szálláshely.

Közlekedés, infrastruktúra
Infrastruktúrája jól fejlett, jól közművesített, a belterületi ingatlanok nagy része összkomfortos. A
megyeszékhely felől megközelíthető a 4519. műúton, illetve az M75-ös út szatymazi bekötője felől.
Vasútállomással nem rendelkezik, a szatymazi vasútállomás 5 km-re van. A szegedi vasútállomástól való
távolság: 16 km.
Szegedről a buszjáratok átlagos követési ideje 19 perc, az átlagos menetidő 27 perc, napi átlagos járatszám 37.
Az utcák nagy része mára burkolt, a település belterületén összesen 31, 9 km kiépített önkormányzati út, és
45, 4 km kiépített járda van. Csatornahálózata kiépített, de szennyvízelvezető csatornahálózattal a mai napig
nem rendelkezik. 2014- évre várható az európai uniós győztes pályázat alapján a szennyvízhálózat és a
szennyvíztisztító kiépítése. (A megye 5000-9999 fős települései közül egyedül Sándorfalván nincs még
szennyvízelvezetés.)

Iskolázottság, kultúra
A Pallavicini Sándor Általános Iskola 2007. óta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási
Intézményeként működik, 2013. január 1. napjától a Társulás települései által alapított Szegedi

Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. keretében látja el.
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Az intézmény 5 különböző épületben működött, amíg 2010. augusztus 31.-én átadásra került a DAOP
4.2.1./2F-2f-2009-0024 pályázat keretein belül a Pallavicini Sándor Iskola új épülete. A pályázat 597 milliós
beruházásból valósult meg, melyet az önkormányzat 50 milliós önrésszel egészített ki. Az épület 17
tanteremmel, tágas tornacsarnokkal, 150 főt befogadó étteremmel és teljes akadálymentesítéssel szolgálja az
oktatást.
Lehetőség van művészetek tanulására is, melynek a Sándorfalva Térségi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény ad otthont.
A város lakosságának iskolázottsága igen jó képet mutat. Az utóbbi években nőtt a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők száma, 1990-2001 között 1,8-ról 5,2 %-ra, 2011-re pedig 8,4 %-ra nőtt mely egyrészt a növekvő
továbbtanulási kedvből, másrészt az általában jól képzett betelepülő lakosságból adódik.
A lakosságnak ez a része zömében Sándorfalva környéki településekre, vagy a megyeszékhelyre jár dolgozni,
helyben a felsőfokú végzettségűek számára ugyanis igen kevés munkalehetőség adódik.
A továbbtanulás szerepe jelentős foglalkoztatottsági szempontból is. Egyre többen jelentkeznek felsőoktatási
intézménybe. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek továbbra is el kell tartaniuk gyermeküket, ami anyagilag a család
számára hosszabb időn keresztül jelent megterhelést. A családnak már az első diploma megszerzése is
megterhelés, a tandíj mellett a tanulás „járulékos” költségei (utazás, kollégiumi térítési díj, tankönyvek) is
jelentősek, ráadásul a továbbtanuló így egyelőre nem integrálódik munkaerőpiacba: nem javít a család anyagi
helyzetén azzal, hogy keresőképessé vált. Ugyanakkor nem is lesz kimutatott álláskereső, nem növeli azok
számát, mert a munkaerőpiacra csak később fog belépni, ám annál nagyobb eséllyel. A felsőoktatás
finanszírozásának változásával prognosztizálható a felsőoktatásban továbbtanulók számának csökkenése.
A településen minden évben meghirdetjük a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot a hátrányos szociális helyzetű nappali rendszerű felsőoktatásban tanulók részére.
A település kulturális életében nagy szerepet játszik a Sándorfalvi Kulturális Központ, mely az 1960-as évektől
működik. Az intézmény ad otthont számos kulturális programnak, rendezvényeknek, hangversenyeknek,
színházi előadásoknak, bálok, kiállításoknak.
A Sándorfalvi Kulturális Központhoz az alábbi épületek tartoznak, melyekben a következő főbb szolgáltatások
találhatóak meg:
a)
Budai Sándor Művelődési Ház (kisebb rendezvények, kiállítások),
b)
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ (nagyobb rendezvények, bálok, iskolai rendezvények,
kiállítások, Ifjúsági Információs Pont stb.),
c)
Pallavicini kastély (kiállítások, esküvők, egyéb rendezvények, kulturális programok, kávézó
stb.),
d)
Petőfi Emlékkönyvtár (könyvtár, teleház),
e)
Budai Sándor Emlékház (citera múzeum, kiállítótér, alkotó műhely).
Az épületek többsége uniós forrásból felújításra, átépítésre kerültek 2010 és 2011 között, illetőleg felépült
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ, amelyek segítségével színvonalas szolgáltatást tud biztosítani a
Sándorfalvi Kulturális Központ.
A település jelentősebb rendezvényei: Tavaszváró koncert, Kulturális Napok, Sándor napi citerafesztivál,
Városnap, majális, néptánc fesztivál.
A helyi sajtót a havonta megjelenő önkormányzati tulajdonú időszaki kiadvány, a „Kisbíró” c. ingyenes lap
képviseli.

Sport

10

Sándorfalván két sportegyesület működik. A település rendelkezik férfi labdarúgó-, női kézilabda- , kick-boxés autós rally szakosztállyal. Az iskolai diáksportkör keretén belül lehetőség van futball, kosárlabda és
kézilabda sortok űzésére.
A város sportrendezvényei: Városnapi focikupa, és Tóth János labdarugó emléktorna, Kihívás napi
rendezvények, Családi sportnap.
Az extrém sportok kedvelői részére a városhatárban siklóernyős pálya van.
A településen élő népesség nemzeti, etnikai, vallási összetétele
Sándorfalván 2011-ben a legelterjedtebb a római katolikus vallás- 3755 fő e vallást gyakorolja.
A település plébániája 1880-ban készült el. Temploma 1882-ben épült meg. 1934-től önálló egyházközség.
Dóc lelkipásztori ellátása 1972-1994-ig tartozott Sándorfalvához. 1940-ben szentelték fel a református
templomot. E vallás hívőinek száma 2011-ben 180 fő.
A római katolikus lakosság aránya az összlakosság 47,7 %-a. (A megyében a római katolikusok aránya 39,29
%.) Görög katolikus 22 fő. Református 180 fő, evangélikus 31, egyéb vallású: 110 fő. Egyházhoz, felekezethez
nem tartozik összesen 1648 fő. Ez az összlakosság 20,93 %-a, ez az átlag Csongrád megyében 21,7 %.
Ugyanakkor 2039 fő( a népesség 25,9 %-ának) vallásáról egyáltalán nincs tudomásunk.
2011-ben a népszámlálási kérdőíveken összesen 6924 fő vallotta magát magyarnak. 19 fő vallotta magát
szerb, 25 fő német, 4 fő horvát, 4 arab, 56 fő egyéb nemzetiségűnek vallotta magát. Míg a megyében
átlagosan 1,39 %- a (5006 fő) vallotta magát cigánynak/romának, addig Sándorfalván senki sem. Az előző
2001-es népszámlálás során is mindössze 5-en vallották magukat romának/cigánynak.

Nemzetközi kapcsolatok
A város öt településsel tart fenn testvér-települési kapcsolatot: a németországi Loitz-cal, a svájci Stettlennel, a
szerbia-montenegrói Muzslával, az olaszországi Baragianoval, illetve a romániai Újszentessel.

Foglalkoztatás, munkanélküliség
2001-ben összesen 1211 fő volt a foglalkoztattak száma Sándorfalván, melynek 55,2 %-a férfi, 44,8 %-a nő. A
foglalkoztatottak 22,3 %-a 15-29 év közötti, 60,2 %-a 30-49 év közötti, 17,5 %-a pedig 50 év feletti volt. Ezeken
az adatokon túlmenően nem rendelkezünk frissebb adatokkal a foglalkoztatottak tekintetében, azonban
általánosságban elmondható, hogy az elmúlt 4 év alatt az álláskeresők száma fokozatosan emelkedő
tendenciát mutat.
Sándorfalván nincs számottevő ipari tevékenység, a helyben foglalkoztatottak jelentős része a
mezőgazdaságban és kereskedelemben, továbbá a helyi közigazgatás és szolgáltatások területén dolgozik.
Településünkön 2008-ban 790 regisztrált vállalkozás működött, 2009-ben ez a szám 774-re csökkent, majd
2010-bne 776-ra emelkedett.
Egyre nő azoknak a száma, akik a munkaügyi központnál regisztrált álláskeresők, és kimerítették az
álláskeresési járadékot és/vagy segélyt, illetőleg ezekre nem szereztek jogosultságot, az Önkormányzattól az
aktív korúak ellátása keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (korábban: bérpótló juttatásban,
illetőleg rendelkezésre állási támogatásban) részesülnek. Ezek az álláskereső személyek vonhatóak be a
közfoglalkoztatásba.

A népesség egészségi állapota
A városban OEP finanszírozásával egy házi gyermekorvos, két fogorvos és 3 felnőtt háziorvos működik.
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Az 1 háziorvosra, és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 2006-ban 2016 fő, míg ugyanebben az évben a
Csongrád megyében ez az adat 1432 fő, a Dél-alföldi régióban 1506 fő, országosan pedig 1535 fő.
Az orvosi ellátásnak az egészségügy privatizációjának első lépéseként egy magántulajdonú háziorvosi rendelő,
és az 1972-ben épült Egészségház ad otthont, melyet 2005-ben újítottak fel.
OEP által nem finanszírozott szakrendelés is folyik: foglalkozás-egészségügyi szakorvos, urológus, szemész,
gyermekgyógyász, és reumatológus rendel helyben.
A településen vérvételre, és laborvizsgálatra is lehetőség van, így a lakosoknak nem kell Szegedre utazniuk
evégett. Erről az Önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik. A központi orvosi ügyeletet az
Országos Mentőszolgálat szervezésében látják el.
A háziorvosok 2008-ban 41334 esetet, 2009-ben 43588, 2010-ben 42060, 2011-ben 42759 esetet láttak el. A
házi gyermekorvos 2008-ban 4679 esetet, 2009-ben 5120, 2010-ben 4315, 2011-ben 4255 esetet látott el.

Értékeink, küldetésünk

Településünk minden programja és koncepciója kiindulási pontja, és legfontosabb szempontja a város
biztonságos működtetése, nagy hangsúlyt fektetve a fejlesztésekre, a költségcsökkentő megoldásokra, az
értékmentésre, figyelemmel a XXI. század elvárásaira is; fő rendező elvként kezelve a városi oktatási,
kulturális, turisztikai, ifjúsági és sportfejlesztéseket, elsősorban az Európai Uniós új pályázati lehetőségek
megfelelő alkalmazásával.
Mindemellett minden területen a város regionális és térségi szerepének erősítésére törekszünk.
Önkormányzatunk kiemelt hangsúlyt fektet a felnövekvő, fiatal generációk egészségmegőrzésére, oktatására,
művelődésére, a szabadidő hasznos és értékes eltöltésére.
Nem lehet elég korán elkezdeni a fiatalok egészségtudatos, környezettudatos, konstruktív, a hátrányos
helyzetűek vonatkozásában felelős gondolkodású felnőttekké történő nevelését.
Az esélyegyenlőség elve mindannyiunk számára fontos érték, az embertársainkhoz való viszonyulásunk egy
magasabb minőségét jeleníti meg.
Olyan közösségben szeretnénk élni, amely összefog és tesz a hátrányos helyzetben lévő tagjaiért a hátrányok
mérséklése érdekében.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi Program
érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,

elfogadásával

12

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket
– az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét
a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére
vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Sándorfalva Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezik az esélyegyenlőségi
célcsoportokat érintő helyi szabályzatokkal és helyi önkormányzati rendeletekkel.
Az Önkormányzat Hivatala, intézményei és gazdasági társasága esélyegyenlőségi tervei

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény
előírásainak megfelelően a munkahelyi esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval
munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalók, így különösen a nők, a negyven évnél
idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több tíz éven aluli
gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók
foglalkoztatási helyzetének elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására
vonatkozó céljait és azok eléréséhez szükséges eszközöket.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati
rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet
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alapján az Önkormányzat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményén keresztül a személyes
gondoskodási ellátások körében étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, tanyagondnoki szolgáltatást
és idősek nappali ellátását (idősek klubja) biztosít.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 11/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 11/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet célja, hogy
Sándorfalva Város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza helyi önkormányzat által biztosított
egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátások iránti kérelem benyújtásának módját és
egyéb eljárási szabályokat, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének
garanciáit.

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) Önkormányzati rendelet

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény célja, hogy
megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a
gyermekek védelmét ellátó más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel
segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a
szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. Az Önkormányzat a fennálló
törvényi kötelezettségeit, a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) Önkormányzati rendeletben
szabályozottak szerinti pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Pallavicini Terv
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2007. (X. 18.) Kt. határozatával a Pallavicini
Tervet, mint Sándorfalva város városfejlesztési koncepcióját fogadta el az önkormányzat 2006-2016. évre
vonatkozó gazdasági programjaként.
A Pallavicini Terv, mint Sándorfalva város városfejlesztési koncepciója, gazdasági programja a település
átfogó, 10 éves időtávra szóló, az önkormányzati döntéseket átgondolt fejlesztési gondolatmenetbe illesztő
alapdokumentuma. A koncepció egyrészt alapul szolgált az új városrendezési terv elkészítéséhez, másrészt mint hosszú távú városfejlesztési stratégia - ténylegesen meghatározta azokat a célokat, amelyek az elmúlt
években Sándorfalva fő fejlesztési irányait tartalmazták.
A Pallavicini Tervben megfogalmazottak szolgálják az előre megtervezett fejlesztési irányvonal végrehajtását,
az átláthatóbb és tudatosan felépített várostervezést. A Terv, mint gazdasági program egy építkező, választási
ciklushoz igazodó, de a jogszabályi rendelkezés alapján ciklusonként megújuló fejlesztési eszköz, mely a város
jövőképe kialakításának alapját képezi.
A Program tartalmazza az önkormányzat makrogazdasági környezetének leírását, elemzi a város adottságait, a
fejlesztési lehetőségeket, azok kockázatait. A program áttekinti az önkormányzat feladatait és ezen
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túlmutatva a jövőt meghatározó fejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat. A célkitűzések megvalósításakor a
Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök,
vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források, hanem továbbra is
szükség van a külső források, pályázati lehetőségek felkutatására, illetve új lehetőségek keresésére, a meglévő
anyagi eszközök hatékonyabb kihasználására.
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

A Nizzai Csúcson a szociális jogokat az Európai Unióban egyenrangúvá tették a többi joggal. A Csúcs
legfőbb célkitűzése volt, hogy a dinamikus, tudás alapú társadalmak építése ne járjon együtt olyan
szociális problémák terjedésével, mint a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztés, és a szegénység.
Ezekhez szükség van a szociális védelmi rendszerek korszerűsítésére. Nizzai Csúcs döntött a
Szociálpolitikai Menetrend elfogadásáról. Ez a Menetrend nem törekszik a szociálpolitikák
harmonizációjára, megelégszik a közös európai célok kialakításával, és a tagállamok
szociálpolitikájának koordinációjával. A fentiekre tekintettel a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2001- es módosítása írja elő, hogy mind a megyei, mind a fővárosi, települési
önkormányzatok a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készítsenek. A koncepció célja:
a) bizonyos távra meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, a
melyeket a település a szociális szolgáltatások fejlesztése során követ, illetve amelyekkel
orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit
b) részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások biztosítása során
érvényesíteni kívánnak
c) elősegíteni a szociális törvény által bevezetésre került új típusú intézmények feladatainak
ellátását. A koncepció “határozatlan” időtartamra szól, az önkormányzatoknak kétévente
felülvizsgálni, és aktualizálni szükséges tartalmát.

Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja
A települési környezetpolitikának feladata, hogy meghatározza a környezeti célokat és az elérésükhöz
szükséges eszközöket. A környezetpolitikának a sokoldalú tervezési rendszerben elsősorban horizontális
szakpolitikai szerepet kell betöltenie, ami biztosítja a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a
társadalmi-gazdasági tevékenységek során. Környezetvédelmi Program tartalmazza az öt éves időtartamra
szóló (2010-14) - felméréseken alapuló - stratégiai célkitűzések, és az ehhez kapcsolódó intézkedések,
cselekvési programok meghatározását.
Fenntartható Fejlődés Program
Az Agenda 21 nevű akció programot a fenntartható fejlődésért az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiro-ban
megtartott Környezet és Fejlődés című konferenciája alkotta meg. Széleskörű keretet ad az olyan helyi,
országos és globális akciók számára, melyek fenntartható jövő kívánnak alkotni. Az Agenda 21 olyan fejlődési
típust fogalmaz meg, amely kénytelen figyelembe fenni a jelen és a jövő generációk gazdasági, társadalmi,
kulturális, politikai és környezeti problémáit. A fenntartható fejlődés ezen megközelítése olyan cselekvési
útvonalat ajánl, amely gazdaságilag hatékony, társadalmi szempontból igazságos, felelősségteljes, a környezet
tekintetében pedig egészséges. A dokumentum a fejlődés minden fontos területére kitér, különös tekintettel
a környezetvédelem kérdéseire, és áttekinti a nemzetközi együttműködést, a szegénység elleni küzdelmet, az
ember egészségét és a népesség alakulását. Külön hangsúlyozza a társadalmi fejlődés néhány fontos
aspektusát, köztük az egyenlő jogokat, az oktatást és a jogosítványok elosztását.
Helyi Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció
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A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Törvény) biztosítja a közművelődés intézmény- és
tevékenységrendszerének védelmét, lehetőséget ad arra, hogy civil szerveződések is feladatot vállaljanak a
közművelődésben, szabályozza a közművelődés finanszírozási rendszerét.
Kimondja, hogy a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok
feladata. A jogszabály 77.§-a felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy a törvényben foglalt
közművelődési célkitűzések megvalósítása érdekében a helyi lehetőségekre tekintettel koncepciót alkossanak
közművelődési feladataik meghatározására.
A koncepció elkészítésének célja, hogy a város középtávú közművelődési politikájához megfelelő
iránymutatást nyújtson, behatárolja az elkövetkező 5 év feladatait az aktuális helyzet alapján. A koncepciónak,
amennyire lehetséges, le kell írnia a jövőbeni szándékolt állapothoz vezető utat, a kezdeti sürgető lépéseket, a
távlati célokat. A koncepció nem csupán iránymutatás, hanem a szükségletek, a feladatok, a megoldási
módozatok számbavétele oly módon, hogy a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók, és a
város kultúrájának sokszínű fejlődési tendenciái továbbra is biztosíthatók legyenek.
Sport Koncepció
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése önkormányzati feladatként írja elő a helyi
sportfejlesztési koncepció meghatározását és annak végrehajtását.
Sándorfalva Város sportkoncepciójának célja, hogy irányt mutasson és meghatározza a sport területén
elvégzendő fejlesztéseket, alapvető feladata, hogy hosszú távú, fenntartható, az egész életminőséget
megváltoztató programot dolgozzon ki, mely:
a) szabályozza a legfontosabb tennivalókat,
b) meghatározza a sportágazatban kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit,
c) tájékoztatást ad a résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól
d) a sportot az élet más területeihez kapcsolja, szerves egységként kezeli, elősegíti, hogy a sport folyamatok
tartósan összekapcsolódjanak a térség természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális, információs
fejlődésének folyamataival.
e) megteremti a társadalom széles rétegeiben az új életminőség iránti igényt, melyben kiemelkedő szerepet
kap a sport.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Sándorfalva Város Önkormányzata a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás tagja, melynek keretében tartja fent
és működteti az óvodát, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keretében a helyi általános
iskolát, amely rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi programmal.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatókat a
helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok forrását is. A jogszabály a mutatók
forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert (a továbbiakban: TeIR)
jelöli meg.
A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetőek el. Az
országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a TeIR egységes
adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak.
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A TeIR adatbázisa általában 2011. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területenként eltérő
lehet. Ahol volt saját információ, ott a 2012. évi adatokkal ki tudtuk egészíteni az egyes táblázatokat. A 2011.
évi népszámlálás adatainak a Központi Statisztikai Hivatal részéről történő feldolgozása még nem történt meg,
ezért ezen adatokat nem tudtuk felhasználni.
A TeIR adatbázisa mellett szükséges volt felhasználni más forrásokat is. Az adatok gyűjtésében,
adatszolgáltatásokban – az önkormányzat saját adatbázisán kívül – segítséget nyújtottak az alábbi partnerek:
•
•
•
•
•
•
•

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Sándorfalvi Kulturális Központ
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Szeged és Térsége Eötvös József Közoktatási Intézménye Pipacs Óvoda
Szeged és Térsége Eötvös József Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Általános Iskola
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegység. Nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kikerüljenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai,
képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz
vezetnek.
A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a
munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés
hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza.
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző
a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben
él)).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi
probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos
helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
Sándorfalva Város tekintetében alapvetően a szociális ellátások minél szélesebb körét (foglakoztatásthelyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közgyógyellátás stb)
igénybe vevők számából következtethetünk erre.
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és
a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
c) közfoglalkoztatás
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

a) A foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Sándorfalva Szegedtől 12 km-re északra, Szeged és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark között
félúton, a Szegedet Csongráddal összekötő út mentén helyezkedik el. A település szomszédai délről Szeged,
keletről Algyő és Hódmezővásárhely, északról Dóc és Ópusztaszer, nyugatról Szatymaz és Balástya.
A településről szóló bevezetőben már kifejtésre került, hogy a nyolcvanas évek közepétől megkezdődött a
városból történő kiáramlás (szuburbanizáció) a környező falvakba, kisvárosokba. Ez a kezdődő folyamat,
kedvezően hatott a nagyobb városok környezetében elhelyezkedő településekre, amelyek a kilencvenes
évekre szuburbán falvakká váltak. Ezt jól mutatja Sándorfalva növekvő pozitív vándorlási különbözete, mely
1970-es években összesen 367 fő volt, a nyolcvanas években 666 fő, a kilencvenes években pedig összesen
1035 fő választotta lakhelyül Sándorfalvát.
A nagyváros közelsége munkalehetőséget kínál Sándorfalva aktív korú lakosságának. A közvetlen és viszonylag
gyakori buszközlekedés, illetőleg sok család rendelkezik gépjárművel, mely lehetővé teszi a településen kívüli
munkavégzést.

19

8. számú táblázat -A népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele nemenként Sándorfalván és Csongrád
megyében 2011

Terület
Megye
összesen
Sándorfalva

foglalkozt
atott

Férfi
inaktív
munkanélküli
kereső

87 456
1 714

10 630
238

eltartott

46 525
919

foglalkozta
munkanélküli
tott

együtt

52 912 197 523
947
3 818

77 042
1 412

9 935
240

Nő
inaktív
kereső
79 614
1 459

eltartott
53 342
942

együtt
219 933
4 053

(Forrás: Népszámlálás 2011.)

Településünkön a lakosság 39,71 %-a (3126 fő) állt foglalkoztatásban a 2011-es népszámlálás adatai szerint. A
lakosság 6,07 % volt munkanélküli (478 fő), 29,61 %-a inaktív kereső (2331 fő), és 23,99 %-a eltartott (1889
fő).
Csongrád Megyében 164 498 fő, azaz a lakosság 39,4 %-a állt foglalkoztatásban a 2011-es népszámlálás adatai
szerint. 20 565 fő, a lakosság 4,9 %-a volt munkanélküli, 126 139 fő, azaz a lakosság 30,21 %-a inaktív kereső,
és 106 254 fő, azaz 25,45 % volt eltartott.

Sándorfalván a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által nyilvántartott álláskeresők
száma 2008-ban 308 fő volt, 2009-ben 440 fő, 2010-ben 395 fő, 2011-ben 389 fő, 2012-ben 435,5 fő volt (az
aktív korú 15-64 éves lakosság 7,5 %-a). (Ld: 9. számú táblázat- Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya,
15-64-esek száma).
A 2011-es népszámlálás adataitól való eltérés magyarázata az lehet, hogy nem minden munkanélkülit tart
nyilván a Munkaügyi Központ (nem regisztrált, törölték a nyilvántartásból stb).
A 9. számú táblázat adatai ugyanakkor nem tükrözik híven a valós helyzetet, tekintettel arra, hogy az aktív
korú lakosság körét túlságosan kiszélesíti azzal, hogy a két szélső életkor a 15 és a 64 év, melyek jelenleg
jellemzően nem munkavállalási korba esnek. A báziscsoport kiszélesítésével mérséklődik a munkanélküliek
aránya, a tényleges állapothoz képest. Korrektebb értéket kapnánk, ha a 18-60/62 éves korosztályt
tekintenénk báziscsoportnak.

9. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64
évesek száma
15-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
lakónépesség (fő)
év

nő
fő

férfi összesen
fő

nő

férfi

összesen

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008 2875 2974

5849

172

6,0%

136

4,6%

308

5,3%

2009 2853 2945

5798

219

7,7%

221

7,5%

440

7,6%

2010 2866 2978

5844

204

7,1%

191

6,4%

395

6,8%

2011 2865 2960

5825

205

7,2%

184

6,2%

389

6,7%

2012 2863 2949 5812
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

221,25 7,7% 214,25 7,3% 435,5 7,5%
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A regisztrált álláskeresők közül 2009-ben 101 fő volt 1 éven túl nyilvántartott, mely a regisztrált
munkanélküliek 22,95 %-a, 2010-ben 84 fő (a regisztrált munkanélküliek 21,26 %-a), 2011-ben 61 fő (a
regisztrált munkanélküliek 15,68 %).
Az álláskeresők korcsoportok szerinti kimutatását vizsgálva (10. számú táblázat- Regisztrált munkanélküliek
száma korcsoport szerint) megállapíthatjuk, hogy 2008 óta nőtt a 20 év alatti, valamint az ötven éven felüli
álláskeresők arány az összes munkanélküli körén belül.
10. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport
szerint
2008 2009 2010 2011
2012
nyilvántartott
álláskeresők
fő
308
440
395
389 #ÉRTÉK!
száma összesen
fő
10
26
19
19
n.a.
20 éves és
fiatalabb
%
3,2% 5,9% 4,8% 4,9% #ÉRTÉK!
fő
48
61
56
64
n.a.
21-25 év
%
15,6% 13,9% 14,2% 16,5% #ÉRTÉK!
fő
43
51
41
45
n.a.
26-30 év
%
14,0% 11,6% 10,4% 11,6% #ÉRTÉK!
fő
41
71
61
46
n.a.
31-35 év
%
13,3% 16,1% 15,4% 11,8% #ÉRTÉK!
fő
43
57
39
44
n.a.
36-40 év
%
14,0% 13,0% 9,9% 11,3% #ÉRTÉK!
fő
26
47
52
32
n.a.
41-45 év
%
8,4% 10,7% 13,2% 8,2% #ÉRTÉK!
fő
43
49
44
52
n.a.
46-50 év
%
14,0% 11,1% 11,1% 13,4% #ÉRTÉK!
fő
37
60
59
57
n.a.
51-55 év
%
12,0% 13,6% 14,9% 14,7% #ÉRTÉK!
fő
16
17
24
29
n.a.
56-60 év
%
5,2% 3,9% 6,1% 7,5% #ÉRTÉK!
fő
1
1
0
1
n.a.
61 év felett
%
0,3% 0,2% 0,0% 0,3% #ÉRTÉK!
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A nyilvántartott sándorfalvi álláskeresők 4,5 %-a keresett több mint 180 napja munkát. 2009-ben a
munkanélküliek 54,8 %-a volt 180 napon túli álláskereső. 2010-re ez az arány 51,6 % -ra csökkent, majd 2011re 42,9 %-ra tovább mérséklődött. (11. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben
munkanélküliek száma és aránya)

11. számú táblázat - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek
száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi összesen nő férfi összesen
Nő
férfi összesen
2008 172
136
308
82 49
131
47,7% 36,0%
42,5%
2009 221
219
440
129 112
241
58,4% 51,1%
54,8%
2010 204
191
395
114 90
204
55,9% 47,1%
51,6%
2011 205
184
389
90 77
167
43,9% 41,8%
42,9%
2012 221,25 214,25 435,5 n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

2008-ban 27 fő sándorfalvi pályakezdő munkanélkülit tartott nyilván a munkaügyi központ, mely az összes
sándorfalvi regisztrált álláskereső 8,76 %-a, a 18-29 éves korcsoport 2,1 %-a. 2009-ben 52 fő volt a pályakezdő
álláskeresők száma, mely az összes regisztrált álláskereső 11,81 %-a, és a 18-29 éves korcsoport 4 %-a. 2010ben ez 50 fővel 12,65 %, illetőleg 3,9 %. 2011-ben 55 fő álláskereső pályakezdőről tudunk a településen, mely
az összes álláskereső 14,13 %-a, és a 18-29 éves korcsoport 4,3 %-a.

A pályakezdő munkanélküliek száma, illetőleg az összes munkanélkülire, valamint a 18-29 éves
korcsoportra tekintettel meghatározott aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt, 2008-2011 közötti
időszakban a számuk a kétszeresére emelkedett. (12. számú táblázat- Pályakezdő álláskeresők száma és a 1829 éves népesség száma)

12. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves
népesség száma
18-29 évesek
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők
száma
száma
év
nő férfi összesen
nő
Férfi
összesen
fő fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008 637 678
1315
16 2,5% 11 1,6%
27
2,1%
2009 627 667
1294
32 5,1% 20 3,0%
52
4,0%
2010 625 657
1282
31 5,0% 19 2,9%
50
3,9%
2011 633 658
1291
30 4,7% 25 3,8%
55
4,3%
2012 639 648
1287 n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
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b) Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

13. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
lakosság száma
általános iskolát
összesen
végzettek száma
év
összesen

nő

fő

fő

férfi összesen
fő

fő

nő

férfi

fő

fő

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma
Összesen
fő

%

nő
fő

férfi
%

fő

%

2001
2011

6727

Településünkön jellemzően mezőgazdasági termelés folyik, mely lehetőséget teremt az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkező lakosoknak a munkavállalásra. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági munka
mindig idényjellegű, így a munkalehetőségek is ehhez igazodnak, azaz tavasszal és nyáron jellemző az ilyen
foglalkoztatás. Sajnos a mezőgazdasági tevékenységek idényjellegéből adódóan ezek az alkalmazások rövid
idejűek, gyakran napi bejelentésű egyszerűsített foglakoztatást jelentenek.
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14. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség
szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
nyilvántartott
álláskeresők
8
8 általánosnál
száma
év
általánosnál
magasabb
8 általános
összesen
alacsonyabb
iskolai
végzettség
végzettség
Fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008
308
0
0,0%
102
33,1%
206
66,9%
2009
440
3
0,7%
142
32,3%
295
67,0%
2010
395
3
0,8%
119
30,1%
273
69,1%
2011
389
2
0,5%
113
29,0%
274
70,4%
2012
435,5
2,5 0,6% 135,5 31,1% 297,5 68,3%
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlását tekintve 2008-ban 102 fő rendelkezett 8
általános iskolai végzettséggel, annál kevesebb végzettséggel rendelkező nem volt. 2009-ben a regisztrált
álláskeresők közül 3 főnek nem volt még általános iskolai végzettsége sem, 142 fő rendelkezett 8 osztály
általános iskolai végzettséggel. 2010-ben 3 fő nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel, 119 főnek volt
a legmagasabb végzettsége az általános iskola. 2011-ben 2 fő nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel
a nyilvántartott álláskeresők közül, és 113 fő csak általános iskolai végzettséggel rendelkezett. 2012-ben 2,5 fő
nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel a nyilvántartott álláskeresők közül, és 135,5 fő csak általános
iskolai végzettséggel rendelkezett. (ld: 14. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma iskolai
végzettség szerint)
A fentiekből megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők kb 30 %-ának a legmagasabb iskolai
végzettsége az általános iskola 8 osztálya.

Az általános iskolai felnőttoktatásban nem vesznek részt sándorfalvi lakosok (15. számú táblázat Felnőttoktatásban résztvevők). A fentiekben márt írtunk arról, hogy az általános iskolai végzettséggel sem
rendelkező regisztrált álláskeresők száma az elmúlt években 2-3 fő volt.
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15. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
8. évfolyamot
általános iskolai felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők száma
eredményesen
év
elvégzők száma
fő

Fő

%

2009
0
0
0
2010
0
0
0
2011
0
0
0
2012
0
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs
Szolgálat (TÁKISZ)

Nem rendelkezünk arra vonatkozóan adatokkal, hogy hányan vesznek részt középfokú felnőttoktatásban.

16. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásban
résztvevők összesen
résztvevők
résztvevők
résztvevők
év
fő

fő

%

fő

2009
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
2010
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
2011
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
2012
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálat (TÁKISZ)

%

fő

%

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

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

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

c) Közfoglalkoztatás

Sándorfalva Város Önkormányzata helyi szinten jelentős szerepet tölt be a foglalkoztatás megoldásában mint
foglalkoztató, tekintettel arra, hogy a Hivatalban, az önkormányzat intézményeiben és gazdasági társaságában
alkalmaz közfoglalkoztatott munkavállalókat (ld: a 17. számú táblázat-közfoglalkoztatásban részt vevők
száma).
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17. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
év

Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
lakosságához képest
száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest

2010

90

2%

n.a.

n.a.

2011
2012

130
82

3%
2%

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Forrás: Önkormányzat
adatai

2009. évben indult az „Út a munkához” elnevezésű közfoglalkoztatási program, melynek végrehajtása során
az Önkormányzat éves szinten 2009-ben 58 fő (az aktív korú lakosság 1 %-a), 2010-ben 90 fő munkanélküli,
(az aktív korú lakosság 2 %-a), az Önkormányzattól rendelkezésre állási támogatásban részesülő személynek
biztosított munkalehetőséget legalább 90 napra, azaz legalább 4,5 hónapra napi 8 órás munkaidőben. A
Program keretében Sándorfalva Város Önkormányzata korlátozások nélkül maga készíthette el a
közfoglalkoztatási tervét a feladatok meghatározásával, valamint azok teljesítéséhez szükséges
közfoglalkoztatotti létszám meghatározásával. A központi költségvetés a közfoglalkoztatottak bére és járulékai
95%-ának mértékéig támogatta a közfoglalkoztatás megvalósítását.
A 2011. évi közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása nyomán az önkormányzati foglalkoztatók jelentősen
kevesebb munkaerőre és a 4 órás rövid távú közfoglalkoztatásra tudtak pályázni, a jogszabályok és a
finanszírozási formák megváltozása következtében. Bár 2011. évi közfoglalkoztatotti létszám 40 fővel
magasabb volt az előző évinél (130 fővel az aktív korú lakosság 3 %-a), ez nem jelentette a közfoglalkoztatás
bővülését, az aktív korúak ellátásában részesülők foglakoztatási helyzetének javulását. Éppen ellenkezőleg, a 4
órás közfoglalkoztatás alapján a munkavállalók kevesebb munkabérhez jutottak, és a 2-4 hónapos rövid távú
foglalkoztatás így nem nyújtott segítséget a megélhetésük biztosításában. A foglalkoztatók oldaláról, pedig
munkaszervezési szempontból is hátrányos konstrukciónak bizonyult ez az átalakítás.
2012-ben szintén pályázat alapján nyert 70 %-os támogatást a munkaügyi központtól az önkormányzati
költségvetési szervek és gazdasági társaság közfoglalkoztatásra, melyből az év során 82 fő (az aktív korú
26

lakosság 2 %-a), napi 6 órás foglalkoztatását biztosítottuk az intézmények közti alábbi táblázatban ábrázolt
megoszlásban.

Közfoglalkoztatásba bevont szem élyek alkalm azása
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6
27

SFÜ KFT(SÖV)

Sándorfalvi Kulturális Központ

EESZI

Polgármesteri Hivatal

Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások

A regisztrált álláskeresők 20,77 %-a, azaz 64 fő részesült álláskeresési segélyben 2008-ban. 2009-ben 65 fő
részesült álláskeresési segélyben, ami a település regisztrált összes álláskeresőjének csak a 14.77 %-a volt,
tekintettel arra, hogy ebben az évben jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma (440 fő). 2010-ben 131
fővel, 33,16 %-ra nőtt az álláskeresési támogatásban részesülők aránya az összes munkanélkülihez képest.
2011-ben 122 fővel az álláskeresési támogatásban részesülők, az álláskeresők 31,36 %-át alkották. (18. számú
táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma)

18. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti
segélyben részesülők
segélyben
év
lakónépesség száma
fő
részesülők %
2008
2009
2010
2011
2012

5849
5798
5844
5825
5784

29,25
38,5
39,5
35,75
6,25

0,5%
0,7%
0,7%
0,6%
0,1%

Álláskeresési járadékra a munkanélküli sándorfalviak 27.1 %-a (83,5 fő) volt jogosult 2008-ban. 2009-ben és
2010-ben 26,4 %-a (116 fő), illetve 26,5 %-a (104,75 fő). 2011-ben 389 álláskereső közül 96 fő részesült (24,7
%) álláskeresési járadékban. 2012-ben a regisztrált munkanélküliek 12,7%-a (55,25 fő) kapott ilyen ellátást.
(19. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma).
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19. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott álláskeresők száma
év
2008
2009
2010
2011
2012

álláskeresési
járadékra jogosultak

fő

fő

%

308
440
395
389
435,5

83,5
116
104,75
96
55,25

27,1%
26,4%
26,5%
24,7%
12,7%

Azok a nyilvántartott álláskeresők, akiknek lejárt a munkaügyi központ által megállapított, és folyósított
álláskeresési ellátása, és továbbra sem tud elhelyezkedni, az önkormányzat jegyzőjétől kérheti az aktív korúak
ellátásának megállapítását.
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, munkanélküli, aktív korú személyek részére
nyújtott ellátás.
Az aktív korúak ellátásának egyik típusa a rendszeres szociális segély, mely az alábbi körbe tartozók részére
állapítható meg:
- egészségkárosodottak: munkaképesség-csökkenés mértéke legalább 67 %, illetve egészségkárosodása
legalább 50 %,
- a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven beül betölti,
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási
támogatásban, GYED, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermekek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani,
Az aktív korúak ellátásának másik típusa a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban: bérpótló
juttatás, rendelkezésre állási támogatás), akkor illeti meg a nem foglalkoztatott személyt, ha megszűnt az
álláskereséséi ellátásra való jogosultsága, vagy a munkaügyi központtal való egy éves együttműködési
kötelezettségének eleget tett.
A 18. számú táblázat és a hozzá tartozó grafikon megjeleníti, hogy 2008-2012 közötti időszakban hány fő
részesült az aktív korúak ellátásának valamely formájában.
2008-ban és 2009-ben a kereső korú 15-64 év közötti lakosság 0,37 %-a, azaz 22 fő részesült rendszeres
szociális segélyben. 2010-ben ez az arány 0,51 % volt, 30 fővel. 2011-ben 38 fővel, 0,65 %-ra nőtt a rendszeres
szociális segélyben részesülők aránya. 2012-ben az 28 főre és ezáltal 0,48 %-ra mérséklődött.
A 2008-as bázisévhez viszonyítottan 2012-re hullámzóan, de emelkedve 27,27 %-kal nőtt a rendszeres
szociális segélyben részesülők száma. A segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
90 %-a (2012-ben 26.650,-Ft), illetve a fogyasztási egységekhez rendelt összeg.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetőleg korábbi elnevezése szerint bérpótló juttatásban,
rendelkezésre állási támogatásban 2008-ban 64 fő részesült önkormányzatunktól, amely a sándorfalvi
álláskeresők 20,77 %-át jelentette. 2009-ben 65 fő részesült ilyen támogatásban (azaz a munkanélküliek 14,77
%-a), 2010-ben 131 fővel ez az álláskeresők 33,16 %-át tette ki. 2011-ben az álláskeresők 31,36 %-a részesült
az aktívkorúak ellátásának ebben a típusában. 2012-ben 188 főre emelkedett a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők száma, ezzel pedig 43,21 %-ra az összes munkanélkülihez viszonyított arányuk.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %a volt 2011-ig, (2011-ben 28.500,-Ft), 2012-től annak 80 %-a, azaz 22.800,-Ft.
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Megállapítható tehát, hogy 2008-2012 közötti időszakban folyamatosan nőtt, megháromszorozódott, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma, illetőleg a növekvő számú munkanélküliek
körében az arányuk is.
20. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek száma

év

rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
fő

15-64
évesek
%-ában

munkanélküliek
%-ában

Azoknak a száma,
akik 30 nap
munkaviszonyt nem
tudtak igazolni és az
FHT jogosultságtól
elesett

Azoknak a
száma, akiktől
helyi
önkormányzati
rendelet
alapján
megvonták a
támogatást

20,77
14,77
33,16
31,36
43,21

0
0
0
0
3

0
0
0
0
0

Foglalkoztatást
helyettesítő támogatás
(álláskeresési támogatás)

fő

2008
22 0,37
64
2009
22 0,37
65
2010
30 0,51
131
2011
38 0,65
122
2012
28 0,48
188
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú, a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére nyújtott rendszeres pénzellátás. A támogatás összegét
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj %-ra vonatkozóan a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról
szóló 1993. évi III. törvény pontosan meghatározza.
2008-ban 8 fő, 2009-ben és 2010-ben 9 fő, 2011. és 2012. évben 8 fő részesült időskorúak járadékában.
Átmeneti segély
Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendeletében rögzítetten pénzbeli
(átmeneti segély, gyógyszertámogatás), vagy természetbeni (élelmiszer segély), formájában nyújt segítséget.
2008-ban 357 fő, 2009. 01.01-09.30. közti időszakban 282 fő részesült az átmeneti segély valamely
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formájában. 2010-ben átmeneti (pénzbeli) segélyben részesült 165 fő, élelmiszer (természetbeni) segélyben
182 fő, gyógyszertámogatásban 26 fő, kamatmentes kölcsönben 14 fő. 2011. évben átmeneti (pénzbeli)
segélyben részesült 222 fő, élelmiszer (természetbeni) segélyben 263 fő, gyógyszertámogatásban 32 fő. 2012.
évben átmeneti (pénzbeli) segélyben 274 fő, élelmiszer (természetbeni) segélyben 258 fő,
gyógyszertámogatásban 23 fő részesült.

d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
A nagyváros közelsége számos munkalehetőséget kínál Sándorfalva aktív korú lakosságának. A közvetlen és
viszonylag gyakori a buszközlekedés, illetőleg sok család rendelkezik gépjárművel, mely lehetővé teszi a
településen kívüli munkavégzést.
Sajnos a szegedi foglalkoztatók körében (főként a nem specifikus feladatra alkalmazó, alacsony
szakképzettséget igénylő munkakörök betöltésekor) elterjedt megoldás, hogy költségeik csökkentése
érdekében nem alkalmaznak vidéki (nem szegedi) lakhelyű munkavállalót, akinek a vonatkozó jogszabályok
értelmében a helyközi utazását támogatni kellene. Amennyiben mégis nem helyi lakost alkalmaznak, úgy
gyakran nem támogatják az utazás költségeit.
Sándorfalván nincs ipari park, a nemzeti park közelsége eleve behatárolja az ilyen jellegű lehetőségeket.
A lakosság egy része őstermelőként (mintegy 150 fő), vagy kiegészítő jelleggel végez mezőgazdasági
tevékenységet.
650 vállalkozás működik településünkön, melyek közül 132 kereskedelmi üzlet (élelmiszer, vegyi áru, ruházati
stb üzlet, vendéglátó egység)
Maga az Önkormányzat, hivatala, gazdasági társaságai és intézményei révén is fontos foglalkoztatóként
jelenik meg.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Az előzőekben már megállapítottuk, hogy a pályakezdő munkanélküliek száma, illetőleg az összes
munkanélkülire, valamint a 18-29 éves korcsoportra tekintettel meghatározott aránya az elmúlt években
folyamatosan nőtt, 2008-2011 közötti időszakban a számuk a kétszeresére emelkedett.
A fiatalok, pályakezdők képzését, munkaerő-piaci felkészítését a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja koordinálja. A munkanélküliek a Munkaügyi Központ által szervezett képzéseken vehetnek részt.

f) A munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A munkaerő-piaci integrációt térségünkben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
koordinálja. A munkanélküliek a Munkaügyi Központ által szervezett képzéseken vehetnek részt.
A legtöbb képzés valamilyen szakma elsajátítására – szakács, vendéglátó eladó, szociális gondozó és ápoló,
villanyszerelő, CNC forgácsoló, stb. – irányul. Ugyanakkor a képzések között találunk nyelvi képzést, 7-8.
osztály felzárkóztató képzést is.

g) A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
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Közfoglalkoztatás keretében alkalmazza Önkormányzatunk, és hivatala, továbbá intézményei és gazdasági
társaságai a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket.

h) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs tudomásunk konkrét esetről foglakoztatási diszkriminációt tekintve.
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás megszervezése és végrehajtása során mindig a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően jár el mind a munkabérek, munkafeladatok kiosztása, a munkavégzés ellenőrzése
tekintetében.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
b) szociális lakhatás
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
e) lakhatást segítő támogatások
f) eladósodottság
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Lakáshelyzet
A lakásállomány a település növekedésével arányosan növekszik, az épült lakások 98%-a családi ház jellegű
épület.
2011 évben a településen 2863 lakást tulajdonosi jogviszonyban, 83-at bérleti, 25-öt pedig egyéb
jogviszonyban használtak.
2011-ben a 100 lakásra és üdülőre jutó szobák száma 282, a lakások és lakott üdülők 100 szobájára jutó lakók
száma: 86, 100 lakás és lakott üdülő közül 103 fürdőszobás.
Az 1970-es évek óta Sándorfalva közművesítése rohamos fejlődésnek indult, ma a belterületen már igen jól
közművesített ingatlanok találhatók, a külterületen a háztartások felszereltsége szintén nő.

21. számú táblázat-Lakások és lakott üdülők építési év szerint:
1946
előtt
445

194619611960
1970
389
426
Forrás: Népszámlálás 2011.

19711980
735

19811990
642

19912000
352

20012005
154

20052011
110

Összesen
3253
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Bár a lakásszám eddig folyamatosan nőtt, az új lakások építése az elmúlt két évtizedben jelentősen
visszaesett.

22. számú táblázat- Lakóegységek rendeltetése és lakóik

Lakott

Lakás
Nem
lakott

Együtt

2875
282
3157
Forrás: Népszámlálás 2011.

Lakott
üdülő

lakás-és
lakott
üdülő
együtt

96

3253

Lakott
egyéb
lakóegység

összesen

lakók
lakásban
üdülőben

5

3258

7660

202

23. számú táblázat - Lakások és üdülők komfortság szerint:
2001
Komfortfokozat

Száma(db)

Összkomfortos
Komfortos
Félkomfortos
Komfort nélküli
Szükség és egyéb lakás
Lakások összesen
Forrás: Népszámlálás ,2001, 2011.

1092
1087
310
378
84
2951

2011
Aránya(%)

Száma(db)

Aránya(%)

37,0
36,8
10,5
12,8
2,9
100,0

1555
1296
153
233
16
3253

47,8
39,8
4,7
7,1
0,5
100,0

Megfigyelhető a fenti adatokból, hogy a lakások komfortfokozata a 2001, és 2011. évi népszámlálás közti
időszakban jelentősen javult. Míg 2001-ben a lakások 37 %-a volt összkomfortos, és 36,8 %-a komfortos, addig
2011-re a lakások 57,8 %-a volt összkomfortos, és 39,8 %-a komfortos. A lakásállomány 10,5 %-a volt
félkomfortos, és 12,8 %-a volt komfort nélküli az előző népszámlálás idején. 2011-ben már csak 4,7 % a
félkomfortos, és 7,1 % a komfort nélküli lakások aránya.

24. számú táblázat -Lakások és lakott üdülők alapterület szerint (m2):
-29 m2 30-39
40-49
71
116
143
Forrás: Népszámlálás 2011

50-59
183

60-79
595

80-89
1036

1001109

együtt
3253

Az egy lakásra jutó alapterület a megyében 77 m2, míg a településünkön 87 m2.

a) Bérlakás-állomány

Sándorfalva településen az Önkormányzatnak jelenleg 5 szociális alapú, és 12 költség alapú bérlakása van.
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25. számú táblázat - Lakásállomány

év

összes
lakásállomány
(db)

bérlakás
állomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

szociális
lakásállomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2008

3073

n.a.

8

0

6

1

0

0

2009

3081

n.a.

8

0

6

1

0

0

2010

3085

n.a.

12

0

5

0

0

0

2011

3087

n.a.

12

0

5

0

0

0

2012

n.a.

n.a.

12

0

5

0

0

0

A szociális bérlakásokból négyet 1999-2000-ben belvizes támogatás segítségével, egy lakást pedig 2003-ban
pályázat segítséggel vásárolt önkormányzatunk.
A költségalapú 8 lakásos bérház úgyszintén pályázati támogatás segítségével valósult meg 2003-ban. Itt
minden lakás egy földszinti és egy tetőtéri részből áll. Az összkomfortos lakásokba pályázat útján maximum 5
évi határozott időtartamra költözik bérlő.
2009 őszén átadásra került a Holcim-ház, mely a fiatalok számára készült, 4 költségelvű bérlakásból áll.
Modern technológiával épült, így energiatakarékos megoldást kínál az ott lakók számára.

b) Szociális bérlakások
A szociális bérlakásokból négyet 1999-2000-ben belvizes támogatás segítségével, egy lakást pedig 2003-ban
pályázat segítséggel vásárolt önkormányzatunk.
A szociális bérlakások közül egy állapota miatt nem használható, 1 komfortos, 2 félkomfortos, 2 komfort
nélküli, összesen 490 négyzetméter. A lakbér 98,- és 318,- Ft/m2/hó közötti a komfortfokozattól függően. A
szociális bérlakások mindegyike kertes családi ház, összterületük: 4383 m2.

Az önkormányzat által biztosított költségalapú bérlakások
A bérlakások pályáztatási feltételeit Sándorfalva Város Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről szóló 9/2003. (IV.17.) Önkormányzati rendelete szabályozza. Költségalapú bérlakásra
olyan család, illetve személy pályázhat, ahol rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, a lakhatást biztosító
ingatlantulajdonuk nincs, a határozott idő lejártakor más módon biztosítják a saját lakhatásukat, ennek
érdekében lakás-előtakarékossági szerződést köt. A bérlettel összefüggő költségek biztosítására a
fizetőképességet igazolni kell, ezért minimális jövedelemhatárt állapítottunk meg. A határozott idejű
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szerződések és a kötelezettségvállalás miatt a bérlők sűrűbben váltják egymást, emiatt több családnak tudunk
átmeneti otthont biztosítani.
A költségalapú 8 lakásos bérház úgyszintén pályázati támogatás segítségével valósult meg 2003-ban. Itt
minden lakás egy földszinti és egy tetőtéri részből áll. Az összkomfortos lakások földszintjén egy nappali,
konyha, kamra, WC és előtér található, a tetőtérben a közlekedőből 2 szoba és egy fürdő helyiség nyílik, a
lakások mérete körülbelül azonos 61 illetve 85 m2-esek.
A bérleti díj 533 Ft /m2/hó. A lakásokba pályázat útján maximum 5 évi határozott időtartamra költözik bérlő.

2009. őszén került átadásra az ún. Holcim-ház, mely a fiatalok átmeneti lakhatását biztosító költségalapú
bérház, 4 lakásból áll. Modern technológiával épült, így energiatakarékos megoldást kínál az ott lakók
számára. A fűtést energiatakarékos hőszivattyú látja el, zord időben gázkazán segíti. A meleg víz előállításához
a napkollektorok is hozzájárulnak. A szennyvizet házi szennyvíztisztító berendezés tisztítja, a tisztított vizet
dréncsövekkel szikkasztják el a kertben illetve a szürkevíz tárolóba jut, ami a WC-k vízellátását biztosítja.
Az épületben különböző mérető lakásokat alakítottak ki, a földszinten egy 2 és 3 szoba- hallos, a tetőtérben
két kisebb 1 szoba-hallos lakás kapott helyet. A lakások alapterülete 50-76 m2-ig változik, összes alapterülete
235 m2, bérleti díjuk 533 Ft/m2/hó. A közös helyiségek fenntartására külön szolgáltatások díjaként havi 800 Ftot fizetnek lakásonként a bérlők. A lakásokba pályázat útján maximum 5 évre költözhetnek a 40 évnél
fiatalabb lakók.

A szociális bérlakások iránti igény évről évre nő, az önkormányzat lehetőségei azonban e téren korlátozottak,
hiszen ezek építése igen sok pénzbe kerül, és új telek is korlátozott számban van a településen.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Sándorfalván az Önkormányzat nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal.

A külterületek helyzete, jellemzői
Sándorfalva külterületeiről kicsit részletesebben is kell szólnunk.
A településszerkezetre vonatkozó részben már említésre került, hogy 17 nevesített határ részt
különíthetünk el, ahol 497 zártkert tulajdonost tartanak nyilván.
A dűlőkben nemcsak módos környékbeliek vásárolnak üdülőt, zártkertet, hanem, az olcsóbb telkek miatt
egyre inkább nő a Szegedről kitelepülő, eladósodott, hátrányos szociális helyzetben levő családok száma, akik
lakóhelyükül választják az egyébként üdülőnek, hétvégi háznak szánt kerteket. A külterületi közművesítés
alacsonyabb szintje számukra ugyanakkor problémákat is felvet. Például, mivel nincs bevezetve víz és gáz, a
vizet fúrt kúttal, a gázt villannyal helyettesítik, ami nagyobb áramellátást igényel. A bankok magasabb
kamattal adnak hitelt az itt letelepülni kívánóknak, mivel a házak ezen a részen nincsenek lakóingatlannak
minősítve, ami még jobban nehezíti az amúgy is adósságai miatt ide menekülő, általában ráadásul inaktív,
nehéz szociális helyzetben levő lakosságot, akik a külterület olcsósága mellett kénytelenek elfogadni annak
imént említett hátrányait is.
2005-ben Kővágó dűlőben a lakosok kérésére közvilágítást valósítottak meg, amivel a közbiztonság is
növelhető, illetve nemrégiben bevezették a szemétszállítást, illetőleg a Nádastó Szabadidő Park
infrastruktúrájának kialakítása kapcsán az I. dűlőig kiépítésre került a vezetékes vízhálózat.
(ld: 26. számú táblázat - A külterületi lakott helyek elnevezése és lélekszáma)
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26. számú táblázat- A külterületi lakott helyek elnevezése, lakónépesség 2010-ben, és lakónépesség 2012. évben
Megnevezés
Büdöstó
Csibafa szőlők
Csikójárás dűlő
Csuzdi dűlő
Eperjes dűlő
Fehérföldes dűlő
Homokdűlő
Homoki major
Kapcaszék dűlő
Kéri dűlő
Kővágó dűlő
Kuti dűlő
Nádastó dűlő
Szaporhegy dűlő
Szentjános dűlő
Szokony dűlő
Vedres szőlők
Külterület összesen
Belterület
Összesen

lakónépesség
száma 2010
3
63
27
89
14
20
8
9
1
56
247
75
9
9
4
5
40
679
7528
8207

Lakónépesség
Száma 2012
3
96
28
63
17
20
9
9
1
60
285
61
9
8
6
5
56
736
7440
8176

Forrás: Magyar Köztársaság Helységnévtára, SZL

d) Lakhatást segítő támogatások

Lakásfenntartási támogatás
Sándorfalva Város Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 11/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelő, nehéz szociális helyzetben lévő
rászorulók részére kérelem alapján, helyi lakásfenntartási támogatást nyújt önálló ellátásként.
Helyi lakásfenntartási támogatás egy évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg, és a támogatás
összege az évi 30 000,- Ft-ot nem haladhatja meg.(Ld: 27. számú melléklet- Lakásfenntartási támogatásban
részesültek száma)

27. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási
támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban
részesülők száma

2008

79

n.a.

2009

90

n.a.

2010

126

n.a.

2011
2012

287
298

n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Adósságkezelési szolgáltatás
Az Önkormányzat 11/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás,
melyet az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményen keresztül biztosít a rászoruló jogosultaknak.
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és vagyonnal nem rendelkezik. Az
önkormányzati rendelet alapján a szolgáltatás vezetékes gázdíj tartozásra, és áramdíj tartozásra vehető
igénybe. A támogatást az adósságkövetelés jogosultja kapja, és az közvetlenül nem fizethető ki. Több fennálló
adósságtípus esetén az önkormányzat ahhoz a típushoz nyújt támogatást, amely leginkább veszélyezteti az
adós lakhatási feltételeit.
2008-ban 4 Fő, 2009-ben 4 fő, 2010-ben 8, 2011-ben 13 fő 2012-ben 8 fő részesült adósságkezelési
szolgáltatásban.

Elemi károsultak segélye
A körülmények figyelembevételével elemi kár esetén átmeneti segély (elemi károsultak segélye) adható a
vonatkozó 11/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján. Egy család részére egy évben legfeljebb egy
alkalommal, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
200 %- át. Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegének négyszeresét.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a)

a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
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c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Sándorfalván nincsenek szegregátumok.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, melynek körében
gondoskodik a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeletei ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról, továbbá megállapítja és
kialakítja az egészségügyi alapellátás körzeteit.
A bevezető részben már érintettük, hogy Sándorfalván egy házi gyermekorvos, két fogorvos és három felnőtt
háziorvos működik az OEP finanszírozásával. A területi ellátás a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
5/2002.(III.12.) Ör. számú önkormányzati rendeletben meghatározott körzetbeosztás szerint történik. (28.
számú táblázat – Orvosi ellátás)

28. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére
gyermekek részére
év
szervezett háziorvosi
tervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
szolgálatok száma
2008

0

2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

házi gyermekorvosok
által ellátott
szolgálatok száma

3

1

3
3
3
3

1
1
1
1
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OEP által nem finanszírozott szakrendelés is folyik: foglalkozás-egészségügyi szakorvos, urológus, szemész,
gyermekgyógyász, és reumatológus rendel helyben.
A településen vérvételre, és laborvizsgálatra is lehetőség van, így a lakosoknak nem kell Szegedre utazniuk
evégett. Erről az Önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik.

A központi orvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat szervezésében látják el.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociálisan rászorult
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése
érdekében biztosított hozzájárulás, közgyógyellátás állapítható meg.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy - külön jogszabályban meghatározottak szerint térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyító ellátásokra.
A gyógyszerkeret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből, és az akut
megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből
tevődik össze.
2008-2012 között az alábbiakban meghatározott létszámú sándorfalvi lakos szerzett jogosultságot
közgyógyellátási igazolványra.

29. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma
közgyógyellátási igazolvánnyal
év
rendelkezők száma
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

374
377
431
397
240
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és
tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását,
ápolását végzi. Az ápolási díjat a helyi önkormányzat folyósította az arra jogosultnak 2012. december
31-ig, ezt követően pedig a járási hivatal.

30. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
ápolási díjban részesítettek
év
száma
2008

60

2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

67,25
66,51
73,8
80

A felnőtt háziorvosok 2008-ban 36655, 2009-ben 38468, 2010-ben 37745, 2011-ben 36504 esetet láttak el (ld:
31. számú táblázat - A felnőtt és gyermek háziorvosok esetei).

31. számú táblázat - A felnőtt és gyermek háziorvosok által ellátott esetszámok
2008.
Felnőtt
41334
háziorvos
esetszáma
Házi
4679
gyermekorvos
esetszáma
(Forrás: háziorvosok beszámolói)

2009.
43588

2010.
42060

2011.
42759

5120

4315

4255
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A házi gyermekorvosi ellátásban megjelent és meglátogatott esetek száma 2008-ban 4679, 2009-ben 5120,
2010-ben 4315, 2011-ben 4255 eset volt. A házi gyermekorvos adatszolgáltatása szerint gyermekkori fertőző
betegségek okozta járvány nem volt a 2009-2011 közötti időszakban, csak szorványos megbetegedések
fordultak elő pl: bárányhimlő, skarlát. A járványok hiány a kötelező védőoltásokkal történő 98%-os
átoltottságnak köszönhető. 2009-ben 209, 2010-ben 278, 2011-ben 246 kötelező védőoltás (tetanusz,
torokgyík, gyermekbénulás, mumpsz, rózsahimlő elleni) került beadásra. A nem kötelező védőoltások száma
(agyhártyagyulladás elleni, méhnyakrák elleni, pandémiás influenza elleni, influenza elleni és
kullancsencephalitis, rota-vírus, valamint bárányhimlő elleni) 2009-ben 354, 2010-ben 141, 2011-ben 102
eset volt.
A Sándorfalván praktizáló házi orvosok mindegyike pályázat alapján 2012-ben 1,5 millió Ft-os
eszköztámogatást nyert, melyet orvosi felszerelésük pótlására, fejlesztésére fordítottak.
Településünkön is a fő problémát az egészségi állapot megőrzése szempontjából háziorvosaink szerint a
dohányzás, az egészségtelen táplálkozás (zsíros és fűszeres ételek fogyasztása), az ebből eredő túlsúlyosság,
az alkoholfogyasztás magas aránya, és a stressz, a hajszolt életmód okozza.
Növekvőben van a daganatos, és a légúti allergiás megbetegedések száma is.
A 19 éves és idősebb korosztály 2004. január 1-i állapot szerint (Forrás. ÁNTSZ) a krónikus betegségek közül
legnagyobb arányban a szív, és érrendszeri bántalmak, magas vérnyomás fordul elő (2366 fő), számuk a 65 –
74 év közötti korosztályban a legnagyobb (745 fő). A megbetegedések között a második helyen a csont-izületi
bántalmak (1425 fő), harmadik helyen a hormonális és anyagcsere bántalmak (1065 fő) állnak. A továbbiak:
légúti bántalmak: 359, gyomor- és bélrendszeri bántalmak:350, idegrendszeri bántalmak:311, vér- és
vérképzőszervi bántalmak:273, rosszindulatú daganatok:104, látás-, és halláscsökkenés:98, vesebántalmak:34,
vírusos májgyulladás, illetve gümőkor, és gümőkor következményei 7-7 főnél.
Csongrád megyében meghaltak 50,18 %-a a keringési rendszer, 24,21 %-a daganatos megbetegedés
következtében hunyt el. A morbiditás, mortalitás külső okok aránya 6,76 %.
Mentális állapotunk sem túl jó: az öngyilkosság miatt elhunytak száma országosan a népességstatisztika
szerint 131603 fő elhunytból 2460 fő, az elhalálozások összesen 1,9 %-át teszi ki az öngyilkosság.
Csongrád megyében összesen 151 öngyilkosság történt az 5504 elhalálozásból (ez 2,74 %–meghaladja az
országos átlagot.)

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A prevenciós szűréseket a gyermekek esetén a védőnők és az iskolaorvos, valamint a gyermek háziorvos látják
el.
A felnőttek részére a prevenciós szűréseket az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szervez a
minden évben megrendezésre kerülő Egészséghét keretében.
Az Egészséghét programját a helyi lakosságra igazítottan állítják össze. Minden alkalommal ingyenes
előadásokat tartanak a felkért szakemberek az egészséges táplálkozásról és életmódról, továbbá az
édesanyáknak a csecsemő-és kisgyermekgondozásról, az idős korosztálynak a korral járó egészségromlásról és
időskori betegségekről, valamint azok kezeléséről. Kedvezményes térítési díjak mellett az érdeklődők
különböző szűrővizsgálatokon vehetnek részt: nőgyógyászati szűrővizsgálatok, vércukorszint mérés,
reumatológiai szűrés stb.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
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A fejlesztő és rehabilitációs ellátás a nevelési –oktatási intézmények keretében megoldott.

d) A közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Településünkön a közétkeztetést közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott, a pályázati előírásoknak
megfelelő vállalkozás látja el. A közétkeztetési konyha által nyújtott szolgáltatás megfelel az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésének, mely szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az
egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek
megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.
Az élettani szükségleteknek megfelelő étrend biztosításához a táplálkozás-egészségügyi előírások kidolgozása
– törvényi előírás és a kormány kijelölése alapján az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
(OÉTI) feladata.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2011. augusztus 01. napján közzétette a „A rendszeres étkezést biztosító
szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlását”.
A közétkeztetés működtetése ezen ajánlás figyelembe vételével történik.

e) A sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen két sportegyesület, a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület és a Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú
Sport Egyesület működik, mindkettő futball szakágban, továbbá egy sporttal foglalkozó alapítvány, a Délalföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet Támogató Alapítvány tevékenykedik a településen.
A Sándorfalvi Sport Klub Egyesület első csapata a megyei I. osztályban szerepel. Az utánpótlás csapat szintén
elismert a térségben. A női kézilabda szakosztály 10 éves kortól foglalkozik a gyerekekkel. Első csapatuk
megyei bajnokságban szerepel. A kick-boksz szakosztály az ezredforduló után alakult, és világbajnokságon
harmadik helyezést ért el.
Az iskolai diákkörben futball és kézilabda szakcsoport működik. A település rendszeresen részt vesz a Kihívás
Napján. Házigazdája a Városnapi nemzetközi kispályás labdarúgó tornának, ahol 16-20 csapat szerepel.
A sportolási célokat egy füves és egy műfüves nagypálya, mely a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
működésében áll, valamint az iskolai fedett és szabadtéri sportpályák szolgálják.
Kültéri sportolási lehetőséget a 2007-ben átadott Széchenyi udvar kíván a fiatalok számára, ahol a gördülő
sportok űzésére alkalmas görkorcsolya-pálya várja az ifjúságot.
A Pallavicini Általános Iskola minden télen fakultatív sítúrát szervez az iskola tanulóinak és az érdeklődőknek
valamelyik európai országba. Testnevelés óra keretében a diákoknak lehetőségük van a téli szezonban egyegy alkalommal a Szegedi Jégpályán korcsolyázni a változatosabb sportolási lehetőség érdekében.
Az iskola pedagógiai programjában elsődleges célként van feltűntetve a gyermekek egészségének megőrzése,
ennek érdekében gyógytornázási lehetőséget is biztosít az iskola a gyerekek számára. A kreatív mozgáskultúra
részeként az Iskola évente legalább kétszer Baseball Bajnokságot szokott szervezni a diákoknak.
A sport általános megítélése Sándorfalván pozitív, a társadalom véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a
sport minden területe, az iskolai vagy diáksport, a szabadidősport, a versenysport egyformán. Másrészt
viszont a munkaképes korú népesség egészségfenntartó, javító, rekreációs típusú aktivitása, valamint a
szenioraktivitás jelentős elmaradásban van. A szervezett oktatásban érintett fiatalok sportja, az egészséges
életre nevelése könnyebben megoldható, bár e téren is erősíteni kell a szemléletváltást. A települési
munkaerő fizikai aktivitása, egészségfenntartó és javító testkultúrája viszont komoly fejlesztésre szorul. Az
egészségtudatosság társadalmi javítása, növelése gazdasági szükségszerűség, aminek érvényt kell szerezni. A
város lakosainak egészsége az anyagi és szociális jólétüktől erőteljesen függ.
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f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Sándorfalva Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012.
(III. 29.) önkormányzati rendelete alapján az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményén keresztül, az
alábbiakban felsorolt személyes gondoskodási ellátásokat nyújtja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés,
d) tanyagondnoki szolgáltatás és
e) idősek nappali ellátása (idősek klubja).
Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki szolgáltatás és az idősek nappali ellátásának helyszíne:
6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti intézményi egységben történik.
A családsegítési szolgáltatás helyszíne: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a.szám alatti épület.
A napi egyszeri meleg étkezés 3 féle módon biztosított:
a) helyben történő (Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 33.),
b) házhoz szállítással történő vagy
c) elvitellel történő étkezéssel.
Az étkeztetést az Önkormányzat értékhatár függvényében beszerzési, vagy közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott vállalkozással biztosítja, figyelembe véve a közétkeztetésre vonatkozó előírásokat.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakó környezetében
biztosítottak az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátások.
A gondozónők feladata a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, állandó kapcsolattartás az
ellátott orvosával, az előírása szerinti gondozási, ápolási feladatok ellátása, segítségnyújtás a testi,
személyi higiénia megtartásában, közreműködés az igénybevevő háztartásának vitelében (különös
tekintettel: a bevásárlásra, takarításra, mosásra, meleg étel biztosítására).
Segítségnyújtás a családi és külső környezettel való kapcsolattartásban, tájékoztatás a szükséges
szociális ellátásokról, ügyintézés segítése.
2008.január 1-jétől jövedelem arányos személyi térítési díj kerül bevezetésre.
A tanyagondnoki szolgáltatás területi felosztása:
a) I. Tanyagondnoki körzet területi ellátása: Csúzdi dűlő, Kéri dűlő, Kuti dűlő, Kapcaszék, Csibafa
szőlők, Fehérföldes dűlő.
b) II. Tanyagondnoki körzeti ellátása: Kővágó dűlő, Büdöstó, Szokony dűlő, Vedresszőlők,
Csikójárás dűlő, Nadastó.
32. táblázat- A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátottak számának alakulása:
Teljesítmény mutató
Igénybe vétel gyakorisága/ fő
Ebéd kiszállítás
Bevásárlás, gyógyszer felíratás, ügyintézés

2012 I- II. körzet együtt ( fő)
Naponta
Havonta
Alkalman1-2 alk.
ként
14
2
5
17
35
11

Gyermekek oktatási intézménybe szállítása

28

5

2

Idősek klubjába beszállítás

23

0

0

Egyéb szállítási tevékenység

7

78

110

42

Az idősek nappali ellátása az idősek helyzete, és esélyegyenlőségéről szóló részben kerül részletesen
kifejtésre.
g) A hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet
meghatározza, hogy a személyes gondoskodás körébe eső szolgáltatásokat az alábbiakban felsorolt szociálisan
rászorultak vehetik igénybe:
• életkora miatt az a személy, aki 62. életévét illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
• egészségi állapota miatt az a személy, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, vakok
személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, vagy aktív korúak egészségkárosodáson
alapuló rendszereses szociális segélyben részesül, vagy
• sérülése, vagy más egészségügyi problémája miatt, aki önmaga ellátására, átmeneti jelleggel
képtelen, vagy
• szenvedélybetegség, pszichiátriai betegség miatt fekvőbeteg gyógykezelést nem igénylő, önmaga
ellátásáról gondoskodni nem tudó személy vagy
• hajléktalansága miatt azt a személy, aki életét közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiségben tölti, szokásos tartózkodási helye Sándorfalva.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátás az igénylő vagy
törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet az EESZI intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A
fentiekben hivatkozott rendelet meghatározza az egyes rászorultsági esetek igazolásának módját.
A 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet a vonatkozó jogszabályok alapján kiemeli és rögzíti az ellátást
igénybe vevő ellátottak alábbi legfontosabb jogait:
•

•
•
•
•
•

A szociális ellátások igénybe vételekor a szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az emberi élethez,
méltósághoz, a testi épséghez, a testi- és lelki egészséghez való jogra.
A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára tekintettel az intézmény
által nyújtott egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
Az ellátottnak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatok
megismeréséhez, ennek teljesítése érdekében az intézményvezető évente tájékoztatót készít az
intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.
Az ellátottat megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos
titokvédelem.
Az ellátás során ért jogsérelem esetén az intézményvezetőhöz, a polgármesterhez, vagy ellátottjogi
képviselőhöz fordulhat panaszával. Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt
írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről, amennyiben nem intézkedik vagy a
panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
a polgármesterhez fordulhat panaszával.

h) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Az Önkormányzat szociális és egészségügyi ellátórendszere a szolgáltatásokat és ellátásokat a jogszabályi
előírásoknak megfelelően biztosítja.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
a) A közösségi élet színterei, fórumai, helyi közélet
Sándorfalva Város vezetését Magyarország Alaptörvénye, és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvénye (Új Ötv.), és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a választópolgárok helyi
közössége által megválasztott Képviselő-testület látja el.

Az ÚJ Ötv. szerint a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű
nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A helyi önkormányzás a helyi
közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi
közakaratot.
A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás
és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez
kapcsolódnak.
A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi
és megvalósítja a helyi közakaratot. A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való
ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és
anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.
A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
• támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi
közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
• erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
• egyes közszolgáltatások igénybevételét - törvény felhatalmazása alapján - rendeletében feltételekhez
kötheti.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik,
éves munkatervében megjelölt időpontokban és tárgykörökben tartja fő szabály szerint nyilvános üléseit.
Jogszabály és a Képviselő-testület SZMSZ-ében rögzített témakörök tárgyalásakor a Képviselő-testület
közmeghallgatást tart, ahol a település lakossága szabadon kérdezhet és kifejtheti véleményét az adott
témában.
Az Önkormányzat működteti a város honlapját, ahol az Önkormányzattal, és a településsel kapcsolatos
közérdekű információkat rendszeresen közzé teszi.
A Kisbíró – Városi Újságot szintén az Önkormányzat adja ki havi rendszerességel, a lakosságot érintő
közérdekű témákról.
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b) A közösségi együttélés jellemzői(pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Településünkön a 2011. évi népszámlálás eredményei az alábbiak voltak nemzetiségi, etnikai összetételt
tekintve:
Magyarnak vallotta magát 6924 fő (a válaszadó lakosság 98,5 %-a),
Szerb nemzetiségűnek 19 fő,
német nemzetiségűnek 25 fő,
horvát nemzetiségűnek 4 fő,
arabnak 4 fő,
56 fő egyéb nemzetiségűnek vallotta magát.
Míg a megyében átlagosan 1,39 %- a (5006 fő) vallotta magát cigánynak/romának, addig Sándorfalván senki
sem.
Az előző , 2001-es népszámlálás során is mindössze 5-en vallották magukat romának/cigánynak.
A fentiekre tekintettel megállapíthatjuk, hogy Sándorfalva lakossága meglehetősen homogén, és a különböző
nemzetiséghez tartozók csupán a lakosság 1,5 %-át alkotják.
Érdekes ellentmondás mutatkozik a népszámlálási adatok és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006-2010
közötti működése között.
A 2006-os helyi kisebbségi önkormányzati választásra településünkön az előírt jogszabályi feltételekkel sor
került, érvényes és eredményes volt, és ennek nyomán alakult meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
Nem érthető az az ellentmondás, hogy akik a kisebbségi önkormányzati választások során kinyilvánították
etnikai hovatartozásukat, azok a népszámlálások alkalmával ezt miért nem teszik meg.
Etnikai, nemzetiségi konfliktusokról nincs tudomásunk.

c) A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Településünkön a helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai közül legjellemzőbb az adományozás.
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény gondoskodik a kapott adománytárgyak (ruhaneműk,
berendezési és felszerelési tárgyak) rászorulók részére történő eljuttatásáról.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
2006-2010-es ciklusban 5 tagú Cigány Kisebbségi Önkormányzat működött Sándorfalván.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatot Sándorfalva Város Önkormányzat a működése alatt folyamatosan
támogatta: helyet és infrastruktúrát biztosított a működéshez az Önkormányzat Hivatalának épületében,
továbbá támogatta a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot a pályázatain.
Sándorfalva Város Önkormányzata pénzbeli támogatást folyósított a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére
a baksi Roma Pünkösdölő elnevezésű rendezvényen (2009.) való részvétellel összefüggésben felmerülő
költségek fedezésére.
A KIAP/2010/6 –os kiírt pályázaton Sándorfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata támogatást nyert a „Cigány
Gasztronómia Napja” megszervezésére. A pályázatnak megfelelően főzőversenyt tartottak, a cigány
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hagyománynak megfelelően az asszonyok bokoli (cigány kenyér) sütöttek, a gyerekeknek különböző
versenyeket rendeztek. A zenéről a baksi hagyományőrző cigány zenekar gondoskodott.
Sándorfalva Város Önkormányzata a rendezvényt a Képviselő-testület döntése nyomán előfinanszírozta, és az
önerő meglétét igazolta.
2010. október 3. napján lejárt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mandátuma, és nem alakult új, tekintettel
arra, hogy 2010-ben nem volt kezdeményezés kisebbségi választás tartására településünkön.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Munkanélküliség aránya nagy (7,5 % az aktív korú
15-64 éves korosztályhoz viszonyítva).
Felnőtt korú lakosság egészségi állapota javításra
szorul a háziorvosi beszámolók alapján.
A pályakezdő munkanélküliek száma, illetőleg az
összes munkanélkülire, valamint a 18-29 éves
korcsoportra tekintettel meghatározott aránya az
elmúlt években folyamatosan nőtt, 2008-2011
közötti időszakban a számuk a kétszeresére
emelkedett.
Munkanélküliek körében nagy (30 %) a 8. osztállyal
rendelkezők aránya

fejlesztési lehetőségek
Közfoglalkoztatás lehetőségek szerinti növelése
A felnőtt korú lakosság egészséges életmódra
vonatkozó ismereteinek bővítése.
A gyerekek pályaválasztási ismereteinek javítása,
bővítése.

Képzési lehetőségek megismertetése,
információszerzésben segítségnyújtás.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
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a) A veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény célja, hogy megállapítsa
azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét
ellátó más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve
gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó
gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
A gyermekvédelemmel foglalkozó szervek, szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a
családdal és – jogszabályban meghatározottak szerint – elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését
és a család szükségleteinek megfelelően segítséget nyújtanak.
A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek szülője vagy más
törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás
igénybevételére.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésre, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekvédelem rendszerében önkormányzatunk feladatai:
♦ Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – jegyzői hatáskör
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – önkormányzati hatáskör (Polgármester)
- Óvodáztatási támogatás – jegyzői hatáskör
♦ A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- Gyermekjóléti szolgáltatás – Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
- Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde (EESZI keretein belül) iskola, óvoda
♦ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
- Védelembe vétel – jegyzői hatáskör
- iskoláztatási támogatás felfüggesztése, szüneteltetése
- családi pótlék természetben történő folyósításának elrendelése
- Ideiglenes hatályú elhelyezés – jegyzői hatáskör
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33. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma
év

védelembe vett
18 év alattiak
száma

Megszűntetett esetek
veszélyeztetett kiskorú
száma a 18 év alatti
gyermekek száma
védelembe vettek közül

2008

35

4

404

2009

33

5

425

2010

27

10

475

2011

27

14

443

2012
24
6
(Forrás: TEIR, Sándorfalva, Város Önkormányzat)
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Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
• óvodáztatási támogatás
• egyéb a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások
• étkezési támogatás

b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
• a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
gyermek 100%-os normatív étkeztetési támogatásra, valamint a 9. évfolyamtól 50%-os
térítési díjkedvezmény illeti meg.
• pénzbeli támogatás folyósítására, évente két alkalommal – augusztus és november
hónapban.
• külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (tankönyvtámogatás).
2012. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapított meg a jegyző,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, ha a gyermeket egyedül álló
szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos, vagy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még
nem töltötte be, vagy felsőoktatási tanintézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem
töltötte be.
Az egy főre jutó jövedelemhatár 2012. évben öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130
%-a volt, ha a gyermeket mindkét szülő közös háztartásában nevelte és a gyermek nem volt tartósan
beteg, illetve nem volt súlyosan fogyatékos.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot egy évre állapítja meg a jegyző.
2009. december 31. napján 460 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
ebből 5 gyermek részesült kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban.
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2010. december 31. napján 481 kiskorú és 36 nagykorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben

2011. december 31. napján 424 kiskorú és 36 nagykorú gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.
2012. december 31. napján 444 kiskorú és 41 nagykorú gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.

34. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma
Ebből
Ebből
Rendszeres
Kiegészítő
Rendkívüli
tartósan
tartósan
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
beteg
beteg
év kedvezményben
kedvezményben
kedvezményben
fogyatékos
fogyatékos
részesítettek
részesítettek
részesítettek
gyermekek
gyermekek
száma
száma
száma
száma
száma
2008

405

32

5

0

270

2009

425

26

5

0

238

2010

481

32

4

0

260

2011

424

21

0

0

220

447

18

0

0

210

2012

(Forrás: TEIR, Sándorfalva Város Önkormányzat)

35. táblázat- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokban az egy főre jutó jövedelem
2008-2012.

Jövedelem
nyugdíj minimum
fele alatt
nyugdíj minimum
felét meghaladja,
de a nyugdíj
minimum alatt
nyugdíj minimum
felett
Összesen:

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
gyerekek száma gyerekek száma gyerekek száma gyerekek száma gyerekek száma
48

73

36

38

46

257

271

233

157

167

208

146

144

433

460

517

424

444

228

227

(Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzat)

A 35. táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyerekek családjának körülbelül 50% -nál az egy főre jutó jövedelem a nyugdíj minimum felét meghaladja, de
nem éri el a nyugdíj minimumot. Aggodalomra ad okot viszont, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyerekek 16 %-ának a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum
fele (14.250,- Ft) alatt van, valamint a családok 70%-nál az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
(28 500,- Ft) alatt van.
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c) A gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A
gyermekvédelmi
ellátásokról
szóló
12/2011.
(IX.
29.)
Önkormányzati
rendelete
alapján az Önkormányzat a gyermekek védelmét az alábbiakban meghatározott pénzbeli, természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja.
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
a) pénzbeli támogatás,
b) beiskolázási támogatás, és
c) étkezési térítési díjtámogatás
Pénzbeli támogatás állapítható meg, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, és a
gyermeket gondozó család vagyonnal nem rendelkezik. A támogatás mértéke gyermekenként és
alkalmanként 1 000, - Ft-tól– 8000, Ft-ig terjedhet. Akkor indokolt a megállapítása, ha a gyermek
iskoláztatása, tankönyvvel ellátása, ruházkodása, étkezése, más módon nem biztosítható.

Beiskolázási támogatás állapítható meg minden év augusztus 1. napjától - október 31. napjáig benyújtott
kérelem alapján a gyermeknek, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem
haladja meg és a család vagyonnal nem rendelkezik. A beiskolázási támogatás összege gyermekenként 1 000,
Ft-tól – 8 000, Ft-ig terjedhet.
Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás állapítható meg a gyermeknek, ha családjában az egy
főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és a család vagyonnal nem
rendelkezik. A támogatás minden év január 1, és június 15 között, illetve szeptember 1, és december 31
között állapítható meg a kérelem benyújtása hónapjának első napjától.

Pénzbeli támogatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a
települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, a
tárgyév augusztusában és novemberében pénzbeli támogatást folyósít.
A támogatás összege esetenként, gyermekenként 5.800,- Ft.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §. (5) bekezdése
alapján a gyermekétkeztetés esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés,
óvodás és az általános iskola 1-8 évfolyamán tanuló gyerekek az intézményi térítési díj 100%-os támogatását
élvezik. 50%-os térítési díjkedvezményben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő tanulók, akik 9. osztályosok, azok a tanulók, akik 3 vagy 3-nál több gyermekes családban
nevelkednek, illetve a tartós betegségük miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.
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d) Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

Étkezési térítési díj támogatása
A Pallavicini Sándor Iskola és a Pipacs Óvoda kimutatása alapján 2008. december hónapban étkezési térítési
díjkedvezményben 60 fő óvodás, és 65 fő általános iskolás gyermek részesült ingyenes, és 97 fő általános
iskolás gyerek részesült 50 %-os kedvezményű étkezésben. 2009-ben ugyanebben a hónapban 87 fő óvodás,
és 137 fő általános iskolás részesült ingyenes, és 74 fő általános iskolás gyerek részesült 50 %-os kedvezményű
étkezésben. 2010-ben decemberben 99 fő óvodás és 182 fő általános iskolás kapott ingyenes, és 65 fő
általános iskolás 50 %-os étkezési lehetőséget. 2011-ben 91 fő óvodás és 191 fő általános iskolás részesült
ingyenes, és 52 fő általános iskolás részesült 50 %-os étkezésben. 2012-ben ingyenes étkezésben részesült 89
fő óvodás, és 191 fő általános iskolás gyermek, míg 50 %-os kedvezménnyel vehette igénybe az étkezést 46 fő
általános iskolai tanuló.
(lásd: 36. számú táblázat – Kedvezményes óvodai –iskolai juttatásokban részesülők száma)

36. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma
iskola 1-8.
évfolyam

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

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2008

60

65

97

354

0

91

2009
2010

87
99

135
182

74
64

307
314

4
4

96
98

2011

91

191

52

314

4

30

46

303

3

60

2012
89
191
Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Sándorfalva Város Önkormányzat

Óvodáztatási támogatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C §-a szerint a
települési önkormányzat jegyzője óvodáztatási támogatást állapít meg annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta
az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. További feltétel, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a
jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
Az óvodáztatási támogatás folyósítása minden év júniusában és decemberében esedékes.
December hónapban 2009-ben 4 fő, 2010-ben 4 fő, 2011-ben 4 fő, és 2012-ben 3 fő részesült ilyen
támogatásban.
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Közgyógyellátás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §. (1) bekezdésének
értelmében közgyógyellátásra jogosult az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
kiskorú, valamint a gyermek, tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt a szülő, vagy eltartó
magasabb összegű családi pótlékban részesül.
2008-2012 közötti időszakban az alábbi táblázatban meghatározott számú gyermek volt jogosul
közgyógyellátási igazolványra.

37. táblázat- Közgyógyellátási igazolványra jogosult gyerekek száma 2008-2012.

Gyerek tartós
betegsége miatt a
szülő magasabb
összegű családi
pótlékban részesül
Átmeneti gondozott,
átmeneti, tartós
nevelésbe vett kiskorú
jogcímen

2008

2009

2010

2011

2012

61

56

90

80

85

14

19

17

9

6

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) Gyermekjóléti szolgálat
b) Gyermekek napközbeni ellátása
ba) bölcsődei napközbeni ellátás és
bb) óvodai, általános iskolai napközbeni ellátás

Gyermekjóléti szolgálat

Az EESZI szervezetében önálló szakmai egységként működő gyermekjóléti szolgálat összehangolva a település
gyermekeket ellátó egészségügyi és közoktatási intézményeivel, gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző
intézményekkel- szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének
elősegítése. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét. Veszélyeztető és krízis helyzetet észlelő és jelző rendszert működtet. A gyerekkel és
családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése érdekében ellensúlyozza a
családban jelentkező működési zavarokat, elősegíti a családi konfliktusok megoldását.
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38. számú táblázat- Gyermekjóléti szolgálat működésének főbb adatai (2000-2012):

Éves összes esetszám
Éves
családlátogatások
száma
Alapellátásba vett családok
száma
Védelembe vett családok
száma
Szakellátásba gondozottak
száma
Utógondozottak száma(fő)
Krízishelyzetbe
kerültek
száma(fő)
Lakhatási
lehetőséget
keresett (fő)

2000
48

2003
651

2006
752

2009
1328

2012
1077

10

207

122

240

263

13 család/
26 gyerek
1 család/
3 gyerek

25 család/
50 gyerek
4 család/
14 gyerek

53 család/
85 gyerek
6 család/
22 gyerek
3 család/
4 gyerek

49 család/
89 gyerek
20 család/
35 gyerek
5 család/
7 gyerek

2

2

2

45 család
94 gyerek
11 család
36 gyerek
1család
3 gyerek
3 család
4 gyerek

25

28

38

18

14

22

1
6
24

Az alapellátásban, védelembe vett családok valamennyien rossz anyagi körülmények között élnek, alacsony
iskolai végzettséggel rendelkeznek, a szülők munkanélküliek, alkalmi munkavállalók.

Sajnos az Egyesítette Egészségügyi és Szociális Szolgálat munkatársai egyre többször találkoznak olyan
problémás családokkal, akiknél már több havi közüzemi szolgáltatásdíját nem tudják kiegyenlíteni. Gyakran
jelentkeznek lakhatással kapcsolatos problémák is. Nagy részük nem a saját házában, lakásában él, hanem
albérletben, amely nem minden esetben lakhatás céljára szolgáló épület.
Növekszik azon tanulók száma, akik igazolatlanul hiányoztak a tanítási órákról. A közoktatási intézmények már
10 óra mulasztása esetén jelzéssel éltek. 2009-ben 31 tanulót érintett ez a probléma.
Az EESZI munkatársai minden esetben felvették a kapcsolatot a családdal, felhívták a tanuló és a szülő
figyelmét a hiányzások következményeire, problémafeltáró segítő beszélgetés keretében igyekeztek
kideríteni, hogy mi lehet a hiányzások oka. Tájékoztatást nyújtottak arra vonatkozóan, hogy az iskolai házirend
megszegése, valamint a közoktatási törvény be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után, 50 óra
igazolatlan hiányzás esetén védelembe vételre és az iskolázatási támogatás felfüggesztésére kerül sor. A
segítő közreműködésnek köszönhetően a tanulók tovább folytatták tanulmányaikat, és egyre kevesebbet
hiányoztak a tanítási órákról. 2010-ben Sándorfalva Város Jegyzője egy esetben rendelte el az iskoláztatási
támogatás felfüggesztését, egy olyan tanulónál aki már az elmúlt évben is védelembe volt véve.
2010-ben 28 tanköteles korú gyermek hiányzott 50 óra alatt igazolatlanul valamelyik közoktatási
intézményből.
2011-ben összesen 43 tanulónál fordult elő igazolatlan mulasztás. 13 tanulónál került sor eseti gondnok
kirendelésére és védelembe vételre, 9 tanulónál állt fenn három hónapnál tovább az eseti gondnokság.
30 tanuló esetében az igazolatlan hiányzások száma nem érte el az 50 órát, általában 5 – 30 óra között
mulasztottak a diákok.
2012-ben összesen 50 tanulónál fordult elő igazolatlan mulasztás. 5 tanulónál került sor eseti gondnok
kirendelésére és védelembe vételre, 5 tanulónál állt fenn három hónapnál tovább az eseti gondnokság. 4
tanulónál került sor iskoláztatási támogatás felfüggesztésére, de védelmembe vételre már nem került sor,
mert ők már a 16.-ik életévüket betöltötték.
41 tanuló esetében az igazolatlan hiányzások száma nem érte el az 50 órát, általában 5 – 30 óra között
mulasztottak a diákok. Az ötven óra alatt hiányzó gyerekekkel és szüleivel is minden estben felvettük a
kapcsolatot, megbeszéltük a hiányzások okát, visszajeleztünk az iskolának. A hatékony családgondozói
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munkának, valamint a családok együttműködésének köszönhetően ezekben, az esetekben elegendőnek
bizonyultak a gyermekek egyszeri, információnyújtáson belüli ellátása.
39. számú táblázat- Általános iskolás gyerekek igazolatlan hiányzása 2008-2012

Igazolatlan
hiányzók 50 óra
alatt
Igazolatlan
hiányzók 50 óra
felett
Igazolatlan
hiányzók
összesen

2009

2010

2011

2012

30

28

30

41

1

1

13

5

31

29

43

46

(Forrás: EESZI)
A halmozottan hátrányos családok gyermekei közül több tanuló beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzd.
Gyakori köztük az évismétlő.
2005. augusztus hótól megbízási szerződéssel folyamatosan biztosított az ingyenes pszichológusi konzultáció.

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása érdekében az Önkormányzat az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény szervezeti egységeként bölcsődét működtet.
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek 3. évét betöltötte, de testi, szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható
bölcsődében. A bölcsőde az alapszolgáltatáson túl speciális tanácsadással, gyermeknevelést segítő
szolgáltatásokkal segíti a családokat.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: védőnő, gyermekjóléti
szolgálat, családgondozó, házi gyermekorvos, háziorvos, gyámhatóság.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított ellátások közül a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat
fizetni. A gondozási és az étkezési térítési díj jelenleg 157,50,-Ft/nap/fő+áfa és 292,- Ft/nap/fő+áfa.
40. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek
száma
Szociális
Működő
szempontból
bölcsődébe
összes
felvett gyerekek
bölcsődék
év
beírt gyermekek
bölcsődei
száma
száma
(munkanélküli szülő,
száma
férőhelyek
veszélyeztetett
száma
gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

2008

1

33

3

20

2009
2010

1
1

30
31

3
3

20
24

2011

1

49

3

72

71

3

72

2012
1
(Forrás: TEIR, EESZI)
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A születések száma az utóbbi években nem mutat kiugró eltéréseket a bölcsődei szolgáltatás iránti igény
azonban növekvő tendenciát mutat, ennek oka, hogy a gyermek egy- két éves kora felett több anya teljes
vagy részmunkaidős munkaviszonyt létesít. A szociális okok miatt bölcsődében ellátott gyermekek száma évi
2-3 fő.
A növekvő szolgáltatási igény kielégítésére szükségessé vált a férőhelyek növelése, a szülők munkaidejéhez
igazodó szolgáltatás biztosítása, mely eredményeképpen az engedélyezett férőhelyek száma 2011 február
hótól 100%-kal megnövekedett.
A 2010 decemberében átadott új épületszárny kialakítása pályázati és saját forrásból került megvalósításra.
Beruházás költsége: 136.543561 Ft, a támogatási összeg: 117.313258 Ft.
Az ellátotti férőhelyek száma 24 fővel nőtt.
A dolgozók száma 4 fő szakképzett gondozónővel és 1 fő technikai dolgozóval bővült.

2011-től rendelkezünk adatokkal családi napközi működését illetően. A napközi 12 férőhelyes, és a gyermekek
nappali nem intézményi keretek közötti ellátását végzi (41. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma )

41. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
év

családi napköziben
engedélyezett férőhelyek
száma

családi napköziben a
térítésmentes férőhelyek száma

2008

n.a.

n.a.

2009
2010

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

2011

12

n.a.

2012

12

n.a.

Az óvodai napközbeni ellátás a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pipacs Óvoda
biztosítja jelenleg 4 telephelyen, 10 csoportban, 280 férőhellyel. ( 42. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai)
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42. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db
4

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...hig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok
száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

2
280
10
06 órától 17
óráig
július 5-16.
Hiányzó
Fő
létszám
20
n.a.
20

n.a.

0

n.a.

10
2

n.a.
n.a.

A gyerekek óvodai nevelését 20 fő diplomás óvodapedagógus látja el 10 fő gondozónő közreműködésével.
Az óvoda a lehetőségek szerint a szülők munkaidejéhez igazodva 06 órától 17 óráig tart nyitva.
43. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
év

3-6 éves
óvodai
óvodai
korú
gyermekcsoportok férőhelyek
gyermekek
száma
száma
száma

óvodai
feladatellátási
helyek
száma

óvodába
óvodai
beírt
gyógypedagógiai
gyermekek
csoportok száma
száma

2008

297

10

235

4

234

0

2009

310

10

235

4

233

0

2010

312

10

270

4

262

0

2011

317

10

280

4

271

0

2012

318

10

280

4

274

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatgyűjtés

2008-ban az óvodás korú gyermekek (297 fő) 79 %-át iratták be a szüleik óvodába. 2009-ben 75 %volt ez az
arány, majd 2010-ben 84 %-ra emelkedett. 2011-ben a 317 fő 3-6 éves korcsoportba tartozó gyerek 85,5 %-a
járt óvodába, 2012-ben a 318 fős korcsoport 86 %-a. Az óvodai ellátás a növekvő igényekre tekintettel volt, és
a férőhelyek számának növelésével településünkön folyamatosan biztosított a gyermekek óvodai ellátása.
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Az óvodai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az étkezésért kell az alábbi térítési díjakat
fizetni: tízórai 60,- Ft/nap/fő+ÁFA, ebéd 170,- Ft/nap/fő+ÁFA, uzsonna 60,- Ft/nap/fő+ÁFA.

Az általános iskolai napközbeni ellátást a Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini
Sándor Általános Iskola biztosítja.

44. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

tanév

Általános
Általános
iskola 1-4
iskola 5-8 általános
évfolyamon évfolyamon iskolások
tanulók
tanulók
száma
száma
száma

napközis
tanulók
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

286

291

577

175 30,3%

2011/2012

295

288

583

181 31,0%

2012/2013

295

276

571

201 35,2%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az elmúlt három tanév adatait áttekintve megállapíthatjuk, hogy az alsó tagozatra beiratott gyerekek
létszáma 3 %-kal nőtt, a felső tagozatra beiratott gyerekek létszáma pedig 5,5 %-kal csökkent. Összességében
az általános iskolás gyerekek létszáma csökkenő tendenciát mutat, a 2010/2011-es és a 2012/2013-as tanévet
összevetve. ( 44. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma)

45. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma
tanév

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

1-4
5-8
1-4
5-8
összesen
összesen
évfolyamon évfolyamon
évfolyamon évfolyamon
2010/2011
12
12
24
0
0
0
2011/2012
12
12
24
0
0
0
2012/2013

12

12

24

0

0

0

általános
iskolai
feladatellátási
helyek
száma
db
1
1
1

(Forrás: SZTEJKI Pallavicini S. Ált. Isk.)

Gyógypedagógiai osztályok nem működnek településünk általános iskolájában, tekintettel arra, hogy az iskola
a Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye tagja , és a gyógypedagógiai oktatást az Intézmény
központilag látja el. (45. számú táblázat - Általános iskolák adatai)
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46. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban
8. évfolyamot
eredményesen
befejezettek száma /
tanév
aránya a nappali
rendszerű oktatásban
fő

%

2010/2011

66

97

2011/2012

73

100

(Forrás: SZTEJKI Pallavicini S. Ált. Isk.)
Az általános iskolai oktatás településünkön sikeres, tekintettel arra, hogy a 8. évfolyamot befejezettek aránya
az elmúlt két tanévben 97 % és 100 % volt. (46. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek
a nappali oktatásban)

Gyermekvédelmi gondoskodás
Védelembe vétel történik, amikor a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de feltételezhető, hogy az együttműködési
kötelezettség folyamán a gyermek fejlődése családi környezetben mégis biztosítható.
A védelembe vétel főbb okai az alábbiak:
• tanulási nehézségek, iskolai hiányzások
• rendkívül rossz szociális körülmények
• a gyerekek érzelmi és fizikai elhanyagoltsága
• szülők devianciája
Amennyiben a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehetett, segítséggel
sem volt biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, gyámhatósági eljárás
keretében a gyermek családból történő kiemelését kezdeményeztük.

A gyerekek, fiatalok életminősége javításában az Önkormányzat önkéntes szerepvállalása
Sándorfalva Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a gyermekek és fiatalok oktatására, nevelésére,
egészségmegőrzésére, szabadidős és közösségi tevékenysége fejlesztésére. Számos olyan tárgyban nyújtott
be pályázatot, mely a gyerekek, fiatalok életminőségének, közösségi tereinek javítására irányultak.
Európai uniós pályázatok segítségével az alábbi táblázatban összefoglalt fejlesztések valósultak meg,
kifejezetten a gyerekek és a fiatalok érdekeire, igényeire tekintettel.
47. számú táblázat- Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések a gyermekek, fiatalok érdekében
Projekt megnevezése
Ifjúsági információs pont és fejlesztő programok a társadalmi kirekesztettség
leküzdéséért

Pályázat értéke
10 312 411

Ifjúsági közösségi tér fejlesztése a Széchenyi udvaron

93 013 744

Széchenyi udvar- Ifjúsági találkozási pont kialakítása

3 401 374

58

Kis körúti játszótér felújítása

3 597 200

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1998 –ban megalapította a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítványt, melyet rendszeresen támogat azóta is. 2012-ben például a
Közalapítvány támogatásban részesült az Önkormányzattól annak érdekében, hogy védőbevonatul szolgáló
padlófilc szerezzen be a Pallavicini Sándor Iskola tornatermére, továbbá a Pallavicini Napok 2012

megnevezésű program méltó megvalósításával összefüggésben felmerülő költségeinek fedezésére.
Az Önkormányzat pályázati rendszerben minden évben támogatást nyújt a civil szervezetek részére
az általa támogatott tevékenységek, programok megvalósítására.
Sándorfalván több civil szervezet is van, amely tevékenységi körében a gyermekek érdekében, illetőleg a
közvetlenül vagy közvetve a gyermekekkel foglalkozik: ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalvi
Gyermekmosoly Egyesület, Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete. Ezek pályázataik alapján részesülnek az
Önkormányzattól támogatásban gyermeknap, gyerekprogramok szervezésére, önkormányzati rendezvények
alkalmával ún gyerek-sarok működtetésére (kézműves asztal, játékok, versenyek).
Az Önkormányzat pénzbeli támogatást nyújtott a Sándorfalvi Ifjúsági Közhasznú Egyesület részére az általa
Sándorfalván szervezett „Drogprevenciós Nap” megrendezésével összefüggésben felmerülő költségek
fedezésére.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18-20. §-ai rendelkeznek a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által, a
hallgatóknak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató
felsőoktatásai intézményében megállapított szociális ösztöndíjból áll.
Önkormányzatunk minden évben csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez, annak érdekében, hogy a kedvezőtlen
anyagi körülmények között élő, tehetséges fiatalok felsőfokú tanulmányait támogassa.

48. számú táblázat- Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatók száma

Bursa H.
ösztöndíjban
részesülők
száma

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20

13

25

22

26

13

(Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzat )

e) Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
78 fő nem magyar állampolgárságú személy él Sándorfalván. Arra vonatkozóan, hogy ezek közül mennyi a
gyermekkor, nem rendelkezünk adatokkal.
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Sándorfalva Város területén nincsenek szegregált településrészek.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés,
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
d) gyermekjóléti alapellátás
e) gyermekvédelem
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

a) A védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)

A védőnői ellátást az Önkormányzat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményén keresztül valósítja
meg.
A védőnői szolgálat célja, a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység,
valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásának a megelőzése érdekében végzett
egészségnevelés.
Sándorfalván 3 védőnői körzet működik, melyekben gondozási feladataikat önállóan végzik a védőnők.
49. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek
száma

2008

3

2009

3

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma
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2010

3

2011

3

193,3

2012

3

188,6

Az iskola, óvoda-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó feladatok a 26/1997.
(IX.3.) NM rendelet 3.sz. melléklete alapján:
testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat),
pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,
érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),
mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),
golyvaszűrés,
•
vérnyomásmérés
•
a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése,
regisztrálása. (kötelezően a II. IV. VI. VIII. osztályban)
A védőnői szolgálat iskolai szűrése során az alábbi táblázatban szerepeltetett létszámban, következő
problémával küzdő gyerekeket szűrte ki.
50. számú táblázat- Iskolai szűrések alakulása 2010/11-es tanév

Kiszűrtek száma

Intézménybe
íratottak

Évfolyam Létszám

száma

Szűrtek
száma látás hallás mozgásszervi túlsúly soványság egyéb

összesen

2

62

62

5

0

2

5

0

5

17

4

70

70

10

0

0

10

1

2

23

6

68

66

10

0

0

5

1

4

20

8

67

66

12

0

0

6

1

4

23

267

264

37

0

2

26

3

15

83

575

Összesen.
(Forrás: EESZI)

51. számú táblázat Iskolai szűrések alakulása 2011/2012 tanévben
Kiszűrtek száma

Intézménybe
beiratottak

Évfolyam Létszám

száma

587

összesen

Szűrtek
száma látás hallás mozgásszervi túlsúly soványság egyéb összesen

2

83

83

6

0

0

7

1

0

14

4

74

74

10

0

1

11

0

0

22

6

82

79

7

0

2

13

2

0

24

8

84

84

11

0

3

18

2

4

38

323

320

34

0

6

49

5

4

98

(Forrás: EESZI)
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Gondozás körében a védőnők a kiszűrt tanulókat gondozásba veszik és állapotukat nyomon követik,
figyelemmel kísérik az egészségügyi vagy szociális okból veszélyeztetett tanulókat, a gyógyászati
segédeszközöket használó tanulókat, meggyőzik őket az eszköz viselésének fontosságáról, szükség esetén
kérik a területileg illetékes védőnő családlátogatást, magatartási problémákkal küzdők számára
foglalkozásokat szerveznek.
Az iskolában az indexosztályok teljes körű szűrésére kétévente kerül sor, a kiszűrtek szakorvosi ellátásban
részesülnek, a szakorvos által előírt terápiát nyomon követik. Az iskolai szűrések a védőnői tanácsadóban
valamint a gyermekorvosi rendelőben történnek.
Már a 2010/2011. és a 2011/2012 évek iskolai szűréseit összehasonlítva megállapítható, hogy nőtt a túlsúlyos
gyerekek száma (2011/2012. tanévben a szűrt 320 gyerekből 49 gyerek, azaz 15,31 % túlsúlyos).

52. számú táblázat - A körzetekben 6 éven aluli gyermek számának és a fokozott gondozásban részesülők
számának megoszlása 2011-2012:
0-1
éves
2011

58

1-3

Eü Szoc Eü+Szoc éves Eü Szoc Eü+Szoc éves Eü Szoc Eü+Szoc
4

1

Fokozott
gondozott
összesen
2011
2012

3-6

1

145

6

3

6

62

Fokozott
gondozott
összesen
2012

11

3

309 21

8

11

2
16

2

141

5

5

32

2
12

3

314 22

8

3
33

(Forrás: EESZI)

A fenti összehasonlító táblázat alapján megállapítható, hogy nőtt a szociálisan gondozott családok
aránya (2011-ben a fokozott gondozásban részesülők 24,48-a szociális okok miatt került fokozott
gondozásba, 2012-ben 31,37 %-a). Ez főleg a magas munkanélküliségnek, a kevés idénymunkának
köszönhető, mert sok családban alkalmi munkavállalással igyekeztek a szülők a család bevételeit
növelni.
Kiemelt feladat az egészségfejlesztés/nevelés, elsősorban az egészséges életmód támogatása, a
népegészségügyi program és az iskolai egészségfejlesztési terv megvalósulása érdekében.
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkatársai részt vesznek az egészségtan oktatásában,
osztályfőnöki órákon, elsősorban az alábbi témákban:

-

Az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód,)
Betegápolás, elsősegélynyújtás,
Családtervezés, fogamzásgátlás,
Szülői szerep, csecsemőgondozás,
Szenvedélybetegségek megelőzése.

62

b) Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Településünkön 1 házi gyermekorvosi praxis működik, betöltetlen gyermek háziorvosi praxis nincs.

53.számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Felnőtt
Háziorvos
házi
Gyermekorvos
által
orvos
által ellátott
ellátott
által
gyerekek
személyek
ellátott
száma
száma
gyerekek
száma

év

Betöltetlen
felnőtt
háziorvosi
praxis/ok
száma

2008

0

41334

4679

0

2009
2010

0
0

43588
42060

5120
4315

0
0

2011

0

40759

4255

0

(Forrás: TEIR, házi gyermekorvos)

A házi gyermekorvosi ellátásban megjelent és meglátogatott esetek száma 2008-ban 4679, 2009-ben 5120,
2010-ben 4315, 2011-ben 4255 eset volt.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves korosztály speciális ellátása helyben biztosított. A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a
fogyatékos gyermek legfeljebb nyolcéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy
fejlesztő felkészítésben vehet részt.

d) gyermekjóléti alapellátás
Jelen fejezet 4.1. pontjában részletesen kifejtésre került a településünkön működő gyermekjóléti alapellátás
rendszere.

e) gyermekvédelem
Jelen fejezet 4.1. pontjában részletesen kifejtésre került a településünkön működő gyermekvédelem
rendszere.

f) Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A krízishelyzetbe került családok a SZKTT Egyesített Szociális Intézménye Gyermekek és családok
átmeneti otthonával (6710 Szeged, Kapisztrán u. 60.) vehetik fel a kapcsolatot átmeneti elhelyezésük
érdekében.
A családok átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos
gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szüleik számára
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alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít. Együttes elhelyezést és ellátást biztosít az
otthontalanná vált szülő és gyermeke számára.
A kapcsolatfelvételben, az információszerzésben és a problémák megoldásában Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézményünk munkatársai is segítik a bajba jutott családokat.

g) Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Sándorfalva Város rendelkezik települési szintű sportkoncepcióval, és kiemelt figyelmet fordít a gyerekek és
fiatalok egészséges életmódra és mozgásra nevelésére.
Az iskolai diákkörben futball és kézilabda szakcsoport működik. A település rendszeresen részt vesz a Kihívás
Napján. Házigazdája a Városnapi nemzetközi kispályás labdarúgó tornának, ahol 16-20 csapat szerepel.
A sportolási célokat egy füves és egy műfüves nagypálya, mely a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
működésében áll, valamint az iskolai fedett és szabadtéri sportpályák szolgálják.
Kültéri sportolási lehetőséget a 2007-ben átadott Széchenyi udvar kíván a fiatalok számára, ahol a gördülő
sportok űzésére alkalmas görkorcsolya-pálya várja az ifjúságot.
A Pallavicini Általános Iskola minden télen fakultatív sítúrát szervez az iskola tanulóinak és az érdeklődőknek
valamelyik európai országba. Testnevelés óra keretében a diákoknak lehetőségük van a téli szezonban egyegy alkalommal a Szegedi Jégpályán korcsolyázni a változatosabb sportolási lehetőség érdekében.
Az iskola pedagógiai programjában elsődleges célként van feltűntetve a gyermekek egészségének megőrzése,
ennek érdekében gyógytornázási lehetőséget is biztosít az iskola a gyerekek számára. A kreatív mozgáskultúra
részeként az Iskola évente legalább kétszer Baseball Bajnokságot szokott szervezni a diákoknak.

Sándorfalva Város Önkormányzata 2007. augusztusában alapította a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményt (jelenlegi elnevezése: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola), azzal a
céllal, hogy a 6-22 éves korosztály számára biztosítsa a művészetekkel való ismerkedést. A Művészeti
Iskolában az oktatás hétköznap délutánonként folyik.
Az oktatott művészeti ágak: zene-, tánc-, báb- és színjáték, valamint képzőművészet. Az intézményben folyó
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek sajátos képességeinek fejlesztésére és biztosítja a
szakterületeken való jártasságok megszerzését, gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Tanulói számára a Művészeti iskola jó lehetőséget biztosít az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a
nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, és ezen kívül a szabadidő értékes eltöltésére.
A Művészeti Iskola alacsony térítési díjakkal működik, és a hátrányos helyzetű gyerekek esetén külön
kedvezmény biztosított.

54. számú táblázat - A Sándorfalvi Térségi Művészeti Iskola egyes tanszakjaira beiratkozott gyerekek létszáma
2007-2012.
Tárgyév 10.
hó 01. napján

Zene szakra
beiratkozott
gyerekek
létszáma

Tánc szakra
beiratkozott
gyerekek
létszáma

2007
2008
2009

106
109
79

114
38
52

Képzőművészeti
szakra
beiratkozott
gyerekek
létszáma
28
10
25

Színjátszó
szakra
beiratkozott
gyerekek
létszáma
21
0
0

Összesen

269
157
156
64

2010
84
52
30
2011
90
56
32
2012.
99
39
28
(Forrás: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola)

10
0
0

176
178
166

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Településünkön az oktatási –nevelési intézménybe járó gyermekek étkeztetését a fenntartó közbeszerzési
eljárás alapján biztosítja.
Szociális nyári gyermekétkeztetés
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2009. évben nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelet
alapján önkormányzatunk a szociális nyári gyermekétkeztetésre állami támogatási igényét benyújtotta. A
rendelet melléklete alapján 96 gyermekre igényelhettünk támogatást, 2009. június 16-tól - 2009. augusztus
31-ig terjedő időszakban, 54 munkanapra. A napi támogatási összeg 370,- Ft gyermekenként.
Az SZKTT KI Pallavicini Sándor Iskola által szervezett nyári étkeztetést 65 tanuló vette igénybe.
31 gyermek részére felmelegíthető konzervekkel biztosítottuk a napi egyszeri meleg étkezést. Hivatalunk több
kereskedelmi céggel is felvette a kapcsolatot és árajánlatot kért a felmelegíthető konzervekre. A
legkedvezőbb árajánlatot Sándorfalva és Vidéke ÁFÉSZ adta. Ennek köszönhetően a felmelegíthető konzervek
mellé leveseket is tudtunk biztosítani a gyerekek részére.
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV.20.) SZMM rendelet
alapján önkormányzatunk a szociális nyári gyermekétkeztetésre állami támogatási igényét benyújtotta. A
rendelet melléklete alapján 98 gyermekre igényelhettünk támogatást, 2010. június 16-tól - 2010. augusztus
31-ig terjedő időszakban, 54 munkanapra. A napi támogatási összeg 370,- Ft gyermekenként.
Az SZKTT KI Pallavicini Sándor Iskola által szervezett nyári gyermekétkeztetést 98 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő tanuló vette igénybe.
Az önkormányzatnak a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV.29.) NEMI rendelet
alapján pályázatot kellett benyújtani. Önkormányzatunk nem tartozott a leghátrányosabb és a hátrányos
települések közé sem, ezért a megigényelt gyereklétszámmal megegyező gyereknek önerőből kellett
biztosítani a szociális nyári gyermekétkeztetést. Önkormányzatunk a pályázatban 15 gyerekre igényelt
támogatást és 15 gyereknek biztosította önerőből a szociális nyári gyermekétkeztetését.
A szociális nyári gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek névsorát előzetes egyeztetés alapján az SZKTT KI
Pallavicini Sándor Iskola Igazgatója, az EESZI Gyermekjóléti szolgálat munkatársa részvételével megtartott
megbeszélésen határozta meg hatóságunk.
Hivatalunk a kapcsolatot felvette az SZKTT KI Pallavicini Sándor Iskolával és szervezett étkeztetés keretén belül
az S-FOOD GASTRONOMY KFT által biztosította a napi egyszeri meleg étkezést a 30 gyermek részére a nyári
szünet idejében.
Önkormányzata a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet
(továbbiakban: Rendelet) alapján megszervezte szociális nyári gyermekétkeztetését 54 napon keresztül.
Pályázat útján 60 kiskorú gyermekre szociális nyári gyermekétkeztetésére kapott támogatást. A vállalkozói
szerződésben a szolgáltatást nyújtó S-FOOD Gastronomy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalta a Rendelet
2. § (1) bekezdés b. pontjában meghatározottak szerint a támogatásban elnyert összeg legalább harminc
százalékának megfelelő értékben, a kistermelői élelmiszer – termelés, - előállítás és – értékesítés feltételeiről
szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerint, vagy az 1.§ (1) bekezdés a. pontjában
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meghatározott földrajzi térségén belül, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított
alapanyagból biztosítja, amelyet számlával igazolt.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Településünkön a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kerül sor a szolgáltatások, és ellátások
nyújtására. Hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó esetről nincs tudomásunk.

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Településünkön a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kerül sor a szolgáltatások, és ellátások
nyújtására.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között
és az egyes intézményeken belüli szegregációs
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Településünkön biztosítottak a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül a Pipacs Óvodában utazó fejlesztő pedagógus és
logopédus foglalkozik a gyerekekkel, heti rendszerességgel.
2011/2012. tanév befejezéséig gyermekpszichológus is járt településünkre.

55. számú táblázat - A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat igénybe vevőóvodás gyerekek
létszáma
2010/2011.
tanévben

2011/2012.
tanévben

2012/2013.
tanévben

66

Logopédus által
gondozott gyerekek
létszáma
Fejlesztő pedagógus
által gondozott
gyerekek létszáma
Pszichológus által
gondozott gyerekek
létszáma
(Forrás: SZKTTKI Pipacs Óvoda)

47

54

65

2

9

14

8

4

0

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Településünkön egy bölcsőde, egy óvoda, és egy általános iskola működik, így kizárt az intézmények közti
szegregáció lehetősége.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Sándorfalván egy általános iskola működik, középfokú oktatási intézmény nincs.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az oktatási-nevelési intézményeknél a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint részesülnek a gyermekek kedvezményekben, hátrányt kompenzáló juttatásokban (ld:
ingyenes, kedvezményes étkezés, ingyenes tankönyvellátás)

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Kétszeresére nőtt a túlsúlyos gyerekek száma az
általános iskolás gyerekek körében (2010/2011 és
2011/2012-es tanévben végzett szűrések
összehasonlítása).
Nincs elég adatunk a gyerekek, fiatalok
droghasználatáról, annak mértékéről és az ehhez a
tárgykörhöz kapcsolódó problémákról, kérdésekről.
Nő a szociális okokból fokozott gondozásban
részesülő gyerekek száma.

fejlesztési lehetőségek
Egészséges életmódra nevelés. Települési
Egészségterv készítése.

Települési drogstratégia készítése

A szociális okokból fokozott gondozásban részesülő
gyerekek helyzetének lehetőség szerinti segítése.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

A nők helyzete és esélyegyenlősége kérdéskörének elemzésekor az alábbiakban meghatározott
dokumentumok rendelkezéseiből indulunk ki:
• Magyarország Alaptörvénye XV. Cikke rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, vagyis mind
a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai,
gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében.
• Az Európai Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és férfiakkal való egyenlő bánásmód
elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a
munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv.
• Az Európai Tanács 79/207/EGK irányelve a nőkkel és férfiakkal való egyenlő bánásmód
elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról.
• Az Európai Tanács 86/207/EGK irányelve a nőkkel és férfiakkal való egyenlő bánásmód
elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

a) Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

A nőket érintő munkanélküliség elemzésénél a kiindulási alapot a nyilvántartott álláskereső nőknek a 15-64
éves női lakónépességhez viszonyított száma és aránya adja. 2008-ban 2875 fős aktív korú női lakónépesség
körében 6 %-os (172 fő) volt a regisztrált munkanélküli nők aránya, míg a munkanélküli férfiak aránya 4,6 %
(136 fő) volt 2974 fős aktív korú férfi lakónépességhez viszonyítva.
2009-ben 2853 fős aktív korú női lakónépesség körében 7,7 % (221 fő), és 2945 fős aktív korú férfi
lakónépesség körében 7,5 % (219 fő) volt a regisztrált munkanélküliek aránya.
Ez az arány 2010-ben 7,1 %-ra csökkent a női álláskeresők számát (204 fő) a 2866 fős aktív korú női
lakónépességhez viszonyítva, míg a férfiak tekintetében 6,4 %-ra (191 fő) a 2978 fős aktív korú férfi
lakónépességet alapul véve.
2011-ben az aktív korú női lakónépesség száma 2865 fő, a férfiaké 2960 fő volt, a regisztrált munkanélküliek
arány pedig nők esetében 7,2 % (205 fő), a férfiak esetében 6,2 % (184 fő) volt.
2012-ben az aktív korú nők 8 %-a volt munkanélküli, míg a férfiaknak míg a férfiaknak 7 %-a.
(ld: 56. számú táblázat – Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma)
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56. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

Munkavállalási korúak
száma
férfiak

nők

2008
2818
2639
2009
2239
3253
2010
2820
2702
2011
2818
2710
2012
2813
2719
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

2682
2018
2629
2634
2599

2467
3034
2498
2505
2498

136
221
191
184
214

172
219
204
205
221

A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a munkanélküliek száma és aránya a nők körében az elmúlt években
mindig magasabb volt.
A 11. számú táblázat – A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
elnevezésű összefoglaló táblázat megmutatja, hogy nyilvántartott munkanélküliek milyen aránya tartozik a
180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek közé.
2008-ban 172 fő regisztrált álláskereső nő 47,7 %-a (82 fő) volt 180 napnál régebben nyilvántartásba vett, míg
a 136 fő regisztrált férfi álláskereső 36 %-a (49 fő) volt 180 napon túl regisztrált álláskereső.
2009-ben 221 fő regisztrált álláskereső nő 58,4 %-a (129 fő) volt 180 napnál régebben nyilvántartásba vett,
míg a 219 fő regisztrált férfi álláskereső 51,1 %-a (112 fő) volt 180 napon túl regisztrált álláskereső.
2010-ben 204 fő regisztrált álláskereső nő 55,9 %-a (114 fő) volt 180 napnál régebben nyilvántartásba vett,
míg a 191 fő regisztrált férfi álláskereső 47,1 %-a (90 fő) volt 180 napon túl regisztrált álláskereső.
2011-ben 205 fő regisztrált álláskereső nő 43,9 %-a (90 fő) volt 180 napnál régebben nyilvántartásba vett, míg
a 184 fő regisztrált férfi álláskereső 41,8 %-a (77 fő) volt 180 napon túl regisztrált álláskereső.
Ebben az összehasonlításból megállapítható, hogy a nők nagyobb aránya volt hosszabb ideig munkanélküli,
mint a férfiaknál.
2009-ben az egy éven túl nyilvántartott álláskereső nők száma 66 fő volt, mely a 15-64 év közötti női
lakónépesség 2,1 %-a, és a 221 fő nyilvántartott női álláskereső 30,13 %-a. A férfiak körében a vonatkozó
évben 35 fő volt az egy éven túl nyilvántartott álláskereső, ami a nyilvántartott álláskereső férfiak 15,98 %-a,
és az aktív korú férfi lakónépesség 1,18 %-a.
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2010-ben az egy éven túl nyilvántartott álláskereső nők száma 48 fő volt, mely a 15-64 év közötti női
lakónépesség 1,67 %-a, és a 204 fő nyilvántartott női álláskereső 23,52 %-a. A férfiak körében a vonatkozó
évben 36 fő volt az egy éven túl nyilvántartott álláskereső, ami a nyilvántartott álláskereső férfiak 18,84 %-a,
és az aktív korú férfi lakónépesség 1,2 %-a.
2011-ben az egy éven túl nyilvántartott álláskereső nők száma 35 fő volt, mely a 15-64 év közötti női
lakónépesség 1,22 %-a, és a 205 fő nyilvántartott női álláskereső 17,7 %-a. A férfiak körében a vonatkozó
évben 26 fő volt az egy éven túl nyilvántartott álláskereső, ami a nyilvántartott álláskereső férfiak 14,13 %-a,
és az aktív korú férfi lakónépesség 0,8 %-a.
A fentiekből következik, hogy az egy éven túl regisztrált munkanélküliek közt nagyobb számban és arányban
szerepelnek a női álláskeresők.

b) A nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A foglalkoztatási és képzési programokat térségünkben a Csongrád megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja szervezi és koordinálja. A településünkön élő álláskereső nők tekintetében nem rendelkezünk
pontos információkkal arra, vonatkozóan, hogy hányan vettek részt ilyen programokban.

c) Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Településünkön jellemzően mezőgazdasági termelés folyik, mely lehetőséget teremt az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkező lakosoknak a munkavállalásra. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági munka
mindig idényjellegű, így a munkalehetőségek is ehhez igazodnak, azaz tavasszal és nyáron jellemző az ilyen
munkavállalás.

d) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat a
munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, azonos
kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő
bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-jelenség).
A nők esélyegyenlőségének sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének érvényesülése.
A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött sokféle tényező együttes hatása áll. A keresetek
színvonalát meghatározhatja a gazdasági ág, gazdálkodási forma, a munkavállaló személyes jellemzői
(életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása). A női keresetek hátránya a versenyszférában nagyobb, mint a
költségvetési szférában. A két szektor közötti eltérés oka, hogy a közszférában alkalmazott illetményelőmeneteli rendszerek szűkebb teret adnak a nemek szerinti különbségtételnek, mint a piaci szféra szabad
béralkuja.
A település egészére vonatkozóan hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk.
Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók bére, keresete a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül
megállapításra, hátrányos megkülönböztetés nincs.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában a nőket terhelik, mivel túlnyomórészt ők látják el
a gyerekek gondozásával és nevelésével járó feladatokat.
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A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni
ellátásokhoz történő hozzáférés. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek
életkorának megfelelően - különösen bölcsődében, családi napköziben, óvodában, iskolában.
Az előzőekben már említésre került, hogy Sándorfalván a gyermekek napközbeni ellátása érdekében
bölcsőde, óvoda és általános iskola működik.
A bölcsődét az Önkormányzat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szervezetébe integráltan
működteti.
Az előzőekben már megállapítottuk, hogy a születések száma az utóbbi években nem mutat kiugró
eltéréseket, a bölcsődei szolgáltatás iránti igény azonban növekvő tendenciát mutat, ennek oka, hogy a
gyermek egy- két éves kora felett több anya teljes vagy részmunkaidős munkaviszonyt létesít. A szociális okok
miatt bölcsődében ellátott gyermekek száma évi 2-3 fő.
A növekvő szolgáltatási igény kielégítésére szükségessé vált a férőhelyek növelése, a szülők munkaidejéhez
igazodó szolgáltatás biztosítása, mely eredményeképpen az engedélyezett férőhelyek száma 2011 februárjától
24 fővel nőtt. A dolgozók száma 4 fő szakképzett gondozónővel és 1 fő technikai dolgozóval bővült.
57. számú táblázat -A bölcsődébe beíratott gyerekek létszáma, a férőhelyek kihasználtsága 2000-2012
Bölcsőde
Naponta beíratott gyermekek száma
Teljesített gondozási napok száma
Kihasználtság beíratott gyermekekhez viszonyítva
Kihasználtság jelenlévő gyermekekhez viszonyítva
Naponta jelenlévő gyermekek átlaga
A bölcsődét igénybevevő gyermekek száma
Ingyenesen étkezők átlaga az év folyamán

2000
2003
2006
4208
5651
6823
3139
4242
5161
91% 121,78% 145 %
68,5% 91,42% 110 %
13,7
18,28
22
44
46
48
4

2009
2012
6928
13532
5499
10497
141 % 111,87 %
113 % 86,78 %
22
41,56
52
71
5
15

Az óvodai napközbeni ellátás a Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pipacs Óvoda
biztosítja. A Pipacs Óvoda az alábbi feladat ellátási helyeken látja el tevékenységét:
•
•
•
•

Kis körúti óvoda (Kis krt. 1.)
Iskola utcai óvoda (Iskola utca 1.)
Rákóczi utcai óvoda (Rákóczi u. 2.)
Kölcsey utcai óvoda (Kölcsey u. 45.)

Az óvodában néptánc, hitoktatás, balett, görkorcsolya szabadidős tevékenységek vehetnek részt a gyerekek.
Az általános iskolai napközbeni ellátást a Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini
Sándor Általános Iskola, a délutáni művészeti oktatást és szabadidős tevékenységet a Sándorfalvi Térségi
Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja.
Az ArtStab Egyesület működtet családi napközit, ahol a gyermekek felügyeletét a bölcsőde, óvoda nyitva
tartásán kívüli időszakokban is tudják vállalni. A családi napköziben nem csak gyermekek felügyeletét
biztosítják, hanem fejlesztő játékokkal, programokkal és tornával is gondoskodnak a kicsik kellemes és
hasznos időtöltéséről.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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A családtervezés, anya és gyermekgondozás területével az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális

Intézménye foglalkozik.
A családtervezés és a fogamzásgátlás kérdéseinek fontosságára és felelősségére már az általános
iskolában felhívják a gyerekek figyelmét, és az intézmény munkatársai előadásokat tartanak az
általános iskolai tanulók számára.
A védőnői feladatokat, és az anya-gyermek gondozási feladatokat, 3 védőnői körzet látja el.
Az egészségház átalakításával a védőnői szolgálat megfelelő körülmények között tud működni.
2007. évtől Baba-barát terület címet viselheti a szolgáltatás.
A születés számok alakulása alapján, a jelenlegi kapacitással a feladatellátás biztosított. (52. számú táblázat Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe)

58. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás
területe
év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

3

303

101

2009
2010
2011
2012

3
3
3
3

292
281
275
261

97
94
92
87

Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak szenzitív témakör, melyről nagyon kevés információval rendelkezünk.
A Nők a Nőkért az Erőszak Ellen Egyesület adatai szerint minden ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol az
apja verte az anyját.
A nőket érő erőszak elkövetői az esetek túlnyomó többségében partnerek vagy volt partnerek.
A meggyilkolt nőknek több mint felét (volt) férjük vagy élettársuk ölte meg, Magyarországon a rendőrség
adatai szerint pl. 2009-ben a megölt nők 51,2%-át (43 nőt).
A partnerük által megölt férfiak bírósági aktáiból az esetek 80 százalékában tudható, hogy a nő elkövetővé
válását hosszan tartó súlyos feleségbántalmazás előzte meg a férfi részéről.
A testi erőszakot megélt nők 55 százaléka, a szexuális erőszakot megélt nők 44 százaléka a támadás során
súlyos sérüléseket szenvedett (zúzódások, ficamok, nyílt sebek, csonttörések, fej- és arcsérülések). A nők
egyharmadának orvosi ellátásra volt szüksége a sérülései mértéke miatt.
A válást vagy szakítást követő időszakban a nőket érő erőszak gyakorisága és intenzitása jelentősen növekszik,
a szakítási szándék bejelentésétől számított két évet a szakirodalom fokozott veszélysségű időszaknak tekinti.
Ebben az időszakban sok nő a fenyegetésektől való jogos félelmében tér vissza a partneréhez.
A bántalmazást megélt nők 27 százaléka arról számol be, hogy partnere az erőszakkitörések során soha nem
állt alkohol vagy drog hatása alatt.
A párkapcsolati erőszakot megélt nők más nőkhöz viszonyítva ötször olyan eséllyel esnek át vetélésen és
abortuszon.
A párkapcsolatukban bántalmazást megélt nők ötször olyan gyakorisággal számolnak be depresszióról, mint
nem bántalmazott társaik. Ha a kapcsolat még tart, a depresszió esélye 13-szoros.
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A családon belüli erőszak a szóbeli erőszaktól a gyilkosságig fajuló cselekmények széles skáláján helyezkedhet
el. Legjellegzetesebb megnyilvánulási formái a szóbeli, a lelki, a testi, a szexuális, a gazdasági (anyagi) erőszak,
és a fenyegető zaklatás.
A WHO 2005-ös nemzetközi kutatásának összefoglalójában kiemeli, hogy a párkapcsolati erőszak
közegészségügyi probléma, és a nők betegségeinek egyik fő forrása. A párkapcsolati erőszak megsokszorozza
a fizikai, lelki-mentális, és az ún. reprodukciós betegségek (ezek lehetnek a bántalmazótól elkapott nemi
betegségek, vagy a szexuális erőszak, illetve terhesség, szülés előtti-alatti-utáni erőszak miatti sérülések, vagy
ezek miatt bekövetkező vetélések, szülési traumák, kényszerabortusz következményei) arányát.
Az egyik legfontosabb felismerés az volt, hogy erőszak hatása hosszú távú. (Azaz megfelelő kezelés/terápia
nélkül korábbi erőszak esetén is fennmaradtak a tünetek, betegségek.)
(http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/index.html)
Tekintettel arra, hogy ez a legkényesebb és legbonyolultabb kérdéskör, amely vonatkozásában nagy a
látencia, településünkön fontosnak tartjuk azt, hogy a lakosság (köztük a potenciális sértettek) minél
szélesebb körben juthassanak információhoz az elérhető segítséget és a rendelkezésre álló lehetőségeket
illetően.
Elsősorban a tájékoztatásra és információnyújtásra helyeznénk hangsúlyt, valamint a jelzőrendszer tagjainak a
tájékoztatására, hogy minél jobban képesek legyenek felismerni a családon belüli erőszak eseteit.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

A krízishelyzetbe került családok a SZKTT Egyesített Szociális Intézménye Gyermekek és családok
átmeneti otthonával (6710 Szeged, Kapisztrán u. 60.) vehetik fel a kapcsolatot átmeneti elhelyezésük
érdekében.
A családok átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos
gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szüleik számára
alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít. Együttes elhelyezést és ellátást biztosít az
otthontalanná vált szülő és gyermeke számára.
A kapcsolatfelvételben, az információszerzésben és a problémák megoldásában Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézményünk munkatársai is segítik a bajba jutott családokat.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Magyarország Alaptörvénye XV. Cikkére visszautalva vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és a férfiak
azonos jogai a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e.
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nem csak a női nem
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem
mert ez szolgálja leginkábba közös érdeket.
59. számú táblázat -Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület létszáma és női tagok létszáma
Képviselőtestület létszáma
(polgármesterrel)

Képviselőtestület
tagjainak
létszáma

női

Nem
képviselő
bizottsági tagok
létszáma

Nem
képviselő
bizottsági tagok
női
tagjainak
létszáma
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2006-2010-es
ciklus
2010-2014-es
ciklus

14

3

4

1

9

2

4

0

(Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzat)

60. számú táblázat- Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetési szervei és gazdasági társaságai vezetői
létszáma és a női vezetők létszáma
Önkormányzat
Hivatalánál
köztisztviselői
vezetői
státuszok
száma

Önkormányzat
Hivatalánál
köztisztviselő
vezető
beosztású nők
létszáma

Önkormányzat
gazdasági
társaságainál
vezető
státuszok
száma

2013 3
3
2
évben
(Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzat)

Önkormányzat
gazdasági
társaságainál
vezető
beosztású nők
létszáma

Önkormányzat
intézményeinél
vezetői
státuszok
száma

Önkormányzat
intézményeinél
vezető
beosztású nők
létszáma

0

2

2

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesterrel együtt a 2006-201-es ciklusban 14
főből állt, köztük 3 női taggal. Ez alapján a nők 21,42 %-kal képviseltették magukat.
A 2010-2014-es ciklusban a 9 tagú Képviselő-testület 22,22 % -a (2 fő) nő.
Az önkormányzati fenntartású intézmények (Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Sándorfalvi
Kulturális Központ) intézményvezetői tartósan nők. A településen működő oktatási és nevelési intézmények
(SZKTTI Pipacs Óvoda, SZTE KI Pallavicini S. Ált. Iskola, Sándorfalvi Térségi Művészeti Iskola) igazgatói közül 2
fő nő, 1 fő férfi vezető.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Tapasztalatok alapján a leggyakrabban előforduló, a nőket helyi szinten foglalkoztató társadalmi problémák a
munkanélküliség, alulképzettség, kismamák bezártság érzése, magányosság idős korban.
A munkanélküliség össztársadalmi probléma, melyet a Munkaügyi Központ, az Önkormányzat, szociális
intézmények szoros együttműködésével létrehozott komplex programokkal lehet enyhíteni.
A kismamák problematikájának enyhítésére jó kezdeményezés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezésében működő „Baba-Mama Csoport”.
Kifejezetten a nők érdekképviseletével, érdekvédelmével és az őket érintő kérdésekkel foglalkozó civil
szervezet nem működik településünkön.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Településünkön nem működnek olyan egyesületek,
nincsenek olyan programok, rendezvények, melyek
kifejezetten a nők érdekvédelmével és a nőket érintő
problémákkal foglalkoznának.
Családon belüli erőszak tárgykörében a segítségkérés, a
rendelkezésre álló lehetőségek vonatkozásában a
lakosság vélhetően kevés ismerettel rendelkezik.

A nők érdekvédelmének erősítése, a nőket érintő
problémák megtárgyalása érdekében kifejezetten ilyen
irányú előadások, programok szervezése.
A családon belüli erőszak tárgykörében előadások
szervezése a lakosságnak (potenciális sértetteknek) és
jelzőrendszer tagjai részére az ilyen esetek
felismerésének elősegítésére.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
A lakosság korcsoportos bontásából jól látszik, hogy a gyermekkorú lakosság létszáma kedvezőtlenebbül
alakult az elmúlt években, és egyre magasabb számot képvisel a 60-65 év felettiek száma.
(ld: 5. számú táblázat- Öregedési index)
A táblázat alapján megállapítható, hogy nem egyszerűen nő a 65 év feletti lakosok száma, de egyidejűleg
folyamatosan csökken a 0-14 éves korúak száma, és ezáltal az öregedési index szerint egymáshoz viszonyított
arányuk romlik. Míg a 100-nál kisebb öregedési index fiatalos népességszerkezetet jelez, addig a 100 feletti
már öregedő népességet. Így Sándorfalva a jelenlegi 110-es öregedési indexe hátrányos demográfiai
folyamatokra utal.
Az állandó népesség korcsoportos bontását vizsgálva megállapítható, hogy a Sándorfalva állandó
lakosságának 60,7 %-a tartozik az aktív korú 18-59 éves korosztályba, míg a 60 év felettiek aránya 21,7 %,
ezen belül is a 65 év felettiek aránya 14,9 %. (3. számú táblázat- Állandó népesség)

Sándorfalva lakosságának nemek szerinti megoszlása a korcsoportok életkorának emelkedésével a nők javára
tolódik el. Míg 14 év alatti korcsoportban a 51,91 % a férfiak aránya, addig a 18-59 éves korcsoport esetén ez
már csak 51, 34 %. A 60-64 éveseknek már csak 47,65 %-a férfi. A 65 év feletti népességen belül a férfiak és a
nők egymáshoz viszonyított aránya jelentősen leromlik, 460 férfire jut 768 nő, azaz a 65 év feletti
népességnek csupán 37, 45 %-a férfi.
Csongrád megyében 2011-ben 197,5 ezer férfi és 219,9 ezer a nő élt. Az elmúlt tíz évben a két nem létszáma
közötti különbség – a férfiak magasabb halandóságának következményeként – tovább növekedett.
A 2011-es népszámlálás időpontjában a nők száma már 22,4 ezer fővel haladta meg a férfiakét, így ezer férfira
1113 nő jutott, 7-tel több, mint 2001-ben. A lakosságon belül a férfiak aránya 47,3 százalékot, a
nőké 52,7 százalékot tett ki.
Ezzel szemben Sándorfalván a 4179 nőre jutott 4011 férfi, ami azt jelenti, hogy a nők aránya 51 %, a férfiaké
49 %, ami kedvezőbb a megyei átlagnál.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
a) Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek és nyugdíjasok munkaerő-piaci helyzetét elemezve, az alábbiakból indulhatunk ki.
A regisztrált munkanélküliek számát korcsoportonként vizsgálva (ld: 8. sz. táblázat – Regisztrált
munkanélküliek száma korcsoport szerint) megállapítható, hogy 2008-ban a nyilvántartott 308 álláskereső 12
%-a, azaz 37 fő volt 51-55 éves, 5,2 %-a, azaz 16 fő volt 56-60 éves, és 0,3%-a, azaz 1 fő volt 61 év feletti.
2009-ben a nyilvántartott 440 álláskereső 13,6 %-a, azaz 60 fő volt 51-55 éves, 3,9 %-a, azaz 17 fő volt 56-60
éves, és 0,2%-a, azaz 1 fő volt 61 év feletti.
2010-ben a nyilvántartott 395 álláskereső 14,9 %-a, azaz 59 fő volt 51-55 éves, 6,1 %-a, azaz 24 fő volt 56-60
éves, és 0,0%-a, azaz nem volt 61 év feletti.
2011-ben a nyilvántartott 389 álláskereső 14,7 %-a, azaz 57 fő volt 51-55 éves, 7,5 %-a, azaz 29 fő volt 56-60
éves, és 0,3%-a, azaz 1 fő volt 61 év feletti.
Az 51 évnél idősebb korosztályból kikerülő regisztrált álláskeresők az összes nyilvántartott álláskeresők 17,5
%-át tették ki 2008-ban, 17,7 %-át 2009-ben, 21 %-át 2010-ben, és 22,5 %-át 2011-ben.
Az összehasonlító táblázatból kiolvasható, hogy településünkön az idősebb korosztályba tartozó
munkanélkülieknek nemcsak a száma, de az álláskeresőkön belüli aránya is nőtt az elmúlt években.
A fenti jelenség magyarázata lehet, hogy a munkáltatók fiatalabb, rugalmasabb, jobb szakképzettséggel
rendelkező munkaerőt keresnek. A munkáltatók úgy gondolkodnak, hogy a kor előrehaladtával egyre kevésbé
térül meg a munkavállaló képzésébe való befektetés. A fiatalabb munkaerő gyorsabban és hatékonyabban
szocializálható az adott munkahely elvárásait tekintve.
Sándorfalván 2008-ban a 8237 fő állandó lakosból 2617 fő (31,77%) részesült nyugdíjban, illetőleg
nyugdíjszerű ellátásban. 2009-ben 8207 fő állandó lakosból 2554 fő (31,11%), 2010-ben 8198 főből 2491 fő
(30,38%), 2011-ben 8190 főből 2467 fő (30,12%) részesült nyugdíjban, illetőleg nyugdíjszerű ellátásban. 2011ben ezzel szemben a 0-19 éves, korukat tekintve inaktív csoportba tartozók száma és arány az állandó
népességben 518 fővel 6,32% volt.

61. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak ellátásban részesülő nők
összes nyugdíjas
száma
száma
2008
1054
1563
2617
2009
1037
1517
2554
2010
1015
1476
2491
2011
1016
1451
2467
2012
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
76

A nyugdíjkorhatárt betöltött, nyugdíjban, illetőleg nyugdíjszerű ellátásban részesülők körén belül figyelemmel
kell lenni azokra az időskorúakra, akik, bár már nem aktív korúak öregségi nyugdíjban nem részesülnek, vagy
ha részesülnek is, annak összege olyan alacsony, hogy nem biztosít megélhetést.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az időskorúak járadéka a
megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa
jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a jogszabályban rögzített
mértéket. Ennek az ellátásnak a megállapítását és folyósítását 2013. január 1-jétől a járási hivatal átvette a
települési önkormányzatoktól. Településünkön mindössze 7-10 személy részére került megállapításra ez a
szociális ellátás az elmúlt 5 évben. ( 62. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma)

62. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők
száma
év
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

időskorúak járadékában részesülők
száma
8
10
8,5
7,22
8
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A nyugdíjasok foglalkoztatását tekintve a jogszabályok változásai bonyolult helyzetet teremtettek.
A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő
naptól nem állapítható meg. A korhatár előtti nyugdíjak ellátássá alakultak át.
A nyugdíjkorhatár fokozatosan felemelésre került.
Az öregségi nyugdíjban részesülő foglalkoztatott esetén a munkabért tekintve az éves keretösszeg a tárgyév
első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosa, azaz 2013-ben az
1 764 000 forint, melynek elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, a
nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.
Szüneteltetni kell továbbá az öregségi nyugdíj folyósítását 2013.07.01-től, ha a nyugdíjas a közszférához
tartozó jogviszonyok valamelyikében foglalkoztatott (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 83/C. § )
A fenti jogszabályi rendelkezések arra irányulnak, hogy emelkedjen az aktív foglalkoztatottak aránya az inaktív
nyugdíjasokéhoz képest, hogy a korát és egészségi állapotát tekintve munkaképes korcsoportok
foglalkoztatottak legyenek, hogy egyidejűleg a közszférában ne lehessen valaki nyugdíjas és foglalkoztatott is,
és hogy a nyugdíj mellett foglalkoztatottak keresetét és foglalkoztatási lehetőségeit határok közé szorítsák.

b) Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A nyugdíjasoknak és időseknek a közintézményekben történő közalkalmazotti, köztisztviselői foglalkoztatását
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a közfoglalkoztatottkénti
foglalkoztatását a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határolja be, illetőleg zárja
ki.
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c) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A hátrányos megkülönböztetés felmérése rendkívül nehéz. A szakirodalomból és az álláskeresők
beszámolóiból tudjuk, hogy az idősebb korosztály jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak,
nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érintik őket.
Tekintettel arra, hogy helyben kevés a munkalehetőség, arra kényszerülnek, hogy a közeli nagyvárosban
próbálkozzanak álláskereséssel, mely során újabb hátrányos megkülönböztetéssel találják szemben magukat,
azaz a „vidékiségük” miatti diszkriminációval.
A munkaáltatók költségeik csökkentése érdekében nem fizetik a vonatkozó jogszabály alapján járó utazási
költségtérítést, így vagy eleve nem vesznek fel olyat, aki nem szegedi, vagy csak azzal a feltétellel alkalmazzák,
hogy az nem igényel bérlettérítést.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
c) idősek informatikai jártassága

a) Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősebb korosztály több gondoskodást igényel, elsősorban a családoktól, szűkebb környezetüktől. Az
egyedül maradó, családjuktól távol élő idősek esetén, illetőleg, a család ellátási, gondozási terheinek
csökkentésében nyújt segítséget az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások ellátásával.
A szociális ellátásokat tárgyaló részben már ismertetésre került, hogy a személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény látja el a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat. Az ellátások bemutatásra
kerültek a hivatkozott fejezetben. Itt most kifejezetten az időseket érintő adatokkal foglalkozunk.
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről
gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani. Különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedély betegségük,
hajléktalanságuk miatt.
Az étkezők kor és nem szerinti kimutatásából megállapítható, hogy elsősorban a 60 év feletti korcsoportba
tartozók veszik igénybe ezt az ellátási formát.
63. számú táblázat - Étkezők száma nemenként és korösszetétel szerint:
Férfi
15-18
19-39
40-59
60-69

2000

2003

2006

2009

2012

1
12
9

14
8

3
19
2

18
8

2
20
13
79

70-79
80összesen

7
9
38

5
3
30

1
25

3
0
29

4
11
50

Nők
15-18
19-39
40-59
60-69
70-79
80összesen

2000

2003

2006

2009

2012

1
6
6
29
16
58

9
2
16
12
39

1
2
13
2
8
6
32

7
7
3
6
23

2
6
10
15
20
53

összesen

96

69

57

52

103

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakó környezetében biztosítottak az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátások.
A gondozónők feladata a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, állandó kapcsolattartás az ellátott
orvosával, az előírása szerinti gondozási, ápolási feladatok ellátása, segítségnyújtás a testi, személyi higiénia
megtartásában, közreműködés az igénybevevő háztartásának vitelében (különös tekintettel: a bevásárlásra,
takarításra, mosásra, meleg étel biztosítására).
Segítségnyújtás a családi és külső környezettel való kapcsolattartásban, tájékoztatása szükséges szociális
ellátásokról, ügyintézés segítése.
2008.január 1-jétől jövedelem arányos személyi térítési díj kerül bevezetésre.
64. számú táblázat - Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma nemenként és korösszetétel szerint:

Férfiak
15-18
19-39
40-59
60-69
70-79
80összesen

2000

2003

2006

2009

2012

1
1
1
1
4

2
5
6
13

1
2
3
6

1
1
1
3

1
2
2
2
7

Nők
15-18
19-39
40-59
60-69
70-79
80összesen

2000

2003

2006

2009

2012

4
1
11
3
19

1
4
9
5
19

1
1
16
5
23

2
2
8
12

3
6
7
9
25

összesen

23

32

29

15

32

Idősek nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, idős koruk vagy egészségi
állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
részére biztosított ez a szolgáltatás.
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1973-tól működő ellátási forma, az engedélyezett férőhelyek száma 25 fő, a tagok számára napi háromszori
étkezés biztosított (reggeli, ebed, uzsonna), lehetőség van a személyes tisztálkodásra, ruhaneműk mosására.
A napi szabadidős programokon kívül tagjai számára rendszeresen szerveznek kirándulásokat, névnapi,
születésnapi zenés programokat.
Megünneplésre kerülnek a jelesebb ünnepek: anyák napja, karácsony, idősek világnapja stb.
A jelenlegi ellátó rendszer a jelentkező igényeket azonnal kielégíti a szolgáltatásokhoz az igénylők várakozás
nélkül hozzájutnak.
Az idősek klubja – Dózsa György u. 2 szám alatti épülete- adottságaiból kifolyólag tovább nem bővíthető, ezért
pályázati források felhasználásával, nagyobb alapterületű épület felújításával oldható meg a hiányzó
infrastruktúra kiépítése, az akadálymentesítés. A 2010 decemberében átadott új épület (Dózsa György utca
33) pályázati és saját forrásból került megvalósításra.
Beruházás költsége: 100.945631 Ft, a támogatási összeg: 79.070197 Ft volt.
Az ellátotti férőhelyek száma 5 fővel növekedett. A dolgozók száma 1 fő technikai dolgozóval bővült.
A klub kihasználtsága folyamatosan 100 %, a meg növekedett igényre az új szociális szolgáltatóház építése
nyújt megoldást, mely beruházás eredményeképpen 30 főre emelkedett a klubtagok száma 2011-ben.
Nappali ellátást igénybe vevők átlagos száma nemenként és korösszetétel szerint:
65. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
év

64 év feletti lakosság
száma

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

fő
1169
1204
1198
1228
1355

nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma
fő
27
25
26
30
16

%
2%
2%
2%
2%
1%
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Tanyagondnoki szolgálat Sándorfalva külterületén 2 körzetben látja el napi rendszerességgel az ebéd
kiszállítás, bevásárlás, gyógyszer felíratás, ügyintézés, idősek klubjába beszállítás feladatait.

b) Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény rendszeresen szervez az idős ellátottak részére
klubfoglalkozásokat és programokat pl: Idősek Világnapja.
Településünkön három olyan egyesület működik (Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület, a Lila Akác
Nyugdíjas Egyesület, és az Együtt-egymásért Nyugdíjas Egyesület), melyek tevékenységüket tekintve
kifejezetten a nyugdíjasok érdekvédelmével foglalkoznak. A fenti egyesületek az idősek, nyugdíjasok számára
szerveznek kulturális és szabadidős programokat.

c) Az idősek informatikai jártassága
Sándorfalva időskorú lakossága egy vidéki, mezőgazdasággal, és állattartással foglalkozó nagyközségben élte
élete nagy részét, mely alapvetően befolyásolja jelenlegi életmódjukat, érdeklődésüket.
Ennek ellenére érdemes az érdeklődésüket az informatika felé irányítani, speciálisan az időseket érintő,
érdeklő kérdésekre fókuszálva.
Ilyen terület lehet az internet alapú kapcsolattartása a messzebb lakó családtagokkal, az időseknek szánt
programokra vonatkozó információkhoz való hozzáférés.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Sándorfalván működik nyugdíjas klub, mely kifejezetten nyugdíjas tagjai igényeinek és érdeklődésének
megfelelő kulturális és szabadidős programokat szervez.
A nyugdíjasok bekapcsolódhatnak a Kalamajka Néptánccsoport tevékenységébe, a helyi könyvtár lehetőséget
és teret ad az időseknek zenehallgatásra, újságolvasásra.
Térítés mellett lehetőség van a Kulturális Központ épületében működő E-Magyarország Pont szolgáltatásainak
(szkennelés, fénymásolás, internethozzáférés) igénybevételére.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az idős korosztály járatlanabb az informatika
lehetőségei tekintetében.
Fokozott a veszélye a településen az idősek
elszigetelődésének.
A tanyagondnoki szolgálat járműve elavult, mely
nehezíti a külterületen lakó idősekhez történő
eljutást.

Az idősek informatikai jártasságának növelése
Minél több program szervezése az idősek részére.
A külterületen lakó idősek ellátása további
biztosítása érdekében a tanyagondnoki szolgálat
járműve lehetőség szerinti cseréje pályázati
források bevonásával.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A fogyatékkal élők főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élőkről a KSH-nak nincsenek pontos, településekre vonatkozó adatai. A 2011. évi népszámlálás
megyei adataiból következtethetünk a fogyatékkal élők számára, a fogyatékosság okára, az egyes
fogyatékossági típusok arányára.
66. számú táblázat- A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, az akadályoztatás
típusa és nemek szerint, 2011
Kommunik
Tanulásban
ációban,
A fogyatékosság Önellát Mindenna munkavállal Családi Közleke információ
ásban
pi életben
életben désben
típusa, tartós
ásban
szerzésbe
betegség
n
akadályozza
Mozgássérült
Gyengénlátó,
aliglátó
Vak
Nagyothalló
Siket
Súlyos belszervi
fogyatékos
Mentálisan sérült
(pszichés sérült)
Értelmi
fogyatékos

Közöss
égi
életben

Nem
akadály
ozza

Nem
kívánt
válaszol
ni

Fogyatékos
sággal élők
/ tartósan
betegek

3 210

5 988

2 377

573

6 337

604

911

1 070

898

9 965

616
200
434
26

1 666
304
1 266
148

786
114
503
128

169
32
183
23

1 635
266
944
97

404
54
1 145
199

323
43
467
81

627
28
549
39

359
22
318
42

3 231
422
2 815
354

436

1 152

656

189

788

140

278

305

440

2 322

638

1 135

951

297

622

531

555

141

530

2 479

816

1 111

889

333

448

528

347

76

121

1 816
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Beszédhibás
Beszédfogyatékos
Autista
Siketvak (látás- és
hallássérült)
Egyéb
Ismeretlen
Összesen
Fogyatékossággal
élők
akadályoztatás
szerint

188
226
95

248
289
123

230
193
118

59
53
14

170
138
42

250
227
99

96
95
50

71
26
13

49
29
22

579
449
219

30
6
19

73
29
26

37
24
18

4
11
2

48
27
24

28
11
5

8
13
6

15
11
16

19
18
8

128
92
95
24 966

4 850

10 313

5 470

1 379

9 054

3 007

2 412

2 744

2 412

20 116

(Forrás: Népszámlálás 2011)

Csongrád Megyében 24 966 fő fogyatékkal élőt, tartós beteget vettek számba a népszámláláskor.
A fogyatékkal élők, tartós betegek 39,91 %-a (9965 fő) mozgássérült, 14,63 %-a (3653 fő) vak és gyengén látó,
12,69 %-a (3169 fő) siket és nagyothalló, 7,27 %-a (1816 fő) értelmi fogyatékos.
Arra a kérdésre, hogy mely területeken akadályozza a fogyatékosságuk, a válaszadók 51,26 % jelölte meg a
mindennapi életvitelben történő akadályoztatottságát, 21,9 % jelölte meg a tanulást és a munkavállalást,
36,26 %-a jelölte meg közlekedést, 12,04 %-uk jelölte meg a kommunikációt és információszerzést.
A fentiekből megállapítható, hogy a fogyatékkal élőkön belül a legnépesebb csoportot a mozgássérültek
képezik, akiket a mindennapi életben, a tanulás, munkavállalás területén és a közlekedésben akadályoz
leginkább fogyatékosságuk.
Településünkön a mozgáskorlátozottak egyesületei nyújtanak támpontot a fogyatékkal élők e csoportja
számának becsléséhez.
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Sándorfalvi Helyi Csoportja 1997-ben alakult és 2011ig működött.
Alapító okiratában az Egyesület tevékenységének céljaként a mozgáskorlátozottak lehetőleg legteljesebb
társadalmi beilleszkedésének szolgálatát, indokolt esetben személyes érdekeinek képviseletét, védelmét
jelölte meg. Feladatának tekintette a megyében élő mozgáskorlátozott emberek helyzetének ismeretét, a
megyén belüli szervezetek összefogását. Fontos feladatként jelölte meg a sorsjavító önaktivitás és
önszerveződés segítését.
67. számú táblázat- Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Sándorfalvi Helyi Csoportja
létszámának alakulása

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Férfi
28
32
34
34
41
45
52

Nő
42
50
53
53
55
82
82

Összesen
70
82
87
87
96
127
134

Forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Sándorfalvi Helyi Csoportja

Feladatait 2011-től folytatja az újonnan alakult Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület.
Az egyesület tagja lehet minden olyan állampolgár életkorától függetlenül, akinek mozgáskorlátozottsága
bármilyen vonatkozásban gátolja társadalmi beilleszkedését vagy átlagon felüli erőfeszítések árán teszi
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lehetővé amennyiben kinyilvánítja egyetértését az egyesület céljával és a tagsággal járó kötelezettségét
teljesíti.
Az Egyesület létszáma kezdetben 40 fő volt, ami 2013-ra elérte a 76 főt.
Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület céljai, feladatai:
- mozgáskorlátozottak helyzetének felmérése, életkörülményeik javítása,
- tagjai aktivitásának felkeltése, munkaképességük fejlesztése, munkába állásuknak, művelődésüknek
ösztönzése,
- együttműködik mindazon állami- és társadalmi szervezettel, amely a rokkantak társadalmi
beilleszkedésének elősegítését célozzák, munkájához kéri ezen szervezetek támogatását,
- a mozgáskorlátozott embereket érintő fogyasztóvédelmi védelmi feladatokat lát el.
2005-ben alakult meg a „Kékszivárvány” Mozgáskorlátozott Egyesület Sándorfalván, melynek célja a
mozgássérültek szociális -, és rehabilitációs érdekképviselete, helyzetük javítása, műtétek utáni környezeti
beilleszkedés elősegítése, egészségügyi -, kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése. Tagjai sorába vár
mindenkit, aki ezekkel a célokkal egyetért, és a tagsággal járó kötelezettségeket teljesíti. Az egyesület
taglétszáma: 45 fő. Állami támogatások közül a lakás-akadálymentesítési támogatás ügyintézésére 2007-ben
lett jogosult az egyesület, 12 fő kért ilyen támogatást, gépjárműszerzési támogatásban 1 fő részesült 2007ben, átalakítási támogatást nem igényelt senki.
A mozgáskorlátozott férfiak és nők esetében a leggyakoribb betegséget kiváltó okok a különböző
végtagdeformitások, törzsdeformitás, bénulás, rheumás-, és izületi megbetegedések, csípőkopás, agyvérzés,
veleszületett csípőficam, végtaghiány, nagyfokú csontritkulás, erős porckopás.
A mozgáskorlátozottság eléréshez nagymértékben hozzájárulnak az úgynevezett külsőleg nem látható
hosszan tartó betegség következtében kialakult fogyatékosságok: szív- és érrendszeri megbetegedések,
cukorbaj, rák, stroke, dystrophia, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, asztma.
Sándorfalva Város Önkormányzata évről évre pályázati rendszerben anyagilag is támogatja a
mozgáskorlátozottak egyesületeik működését és programjait.
A pályázati támogatások segítségével került megrendezésre 2008-ban II. Esélyegyenlőségi Nap (szervező:
Kékszivárvány Egyesület), Harmóniával az egészséges életért c. konferencia (szervező: Mozgáskorlátozottak
Cs.M. Egyesületének Sándorfalvi Helyi Csoportja), 2012-ben az „Adj helyet magad mellett” Sándorfalvi
Esélyegyenlőségi Nap, melynek elsődleges célja az egészséges lakosság szemléletformálása volt, a sérülteket
érintő kérdésekben az ismeretek bővítése szakemberek segítségével, integrált tevékenységek, játékok,
melyekben együtt vehettek részt sérültek és egészségesek.
Ennek folytatása a 2013-ban megrendezésre kerülő „Nyújts kezet” Családi Nap, amelynek célja kifejezetten a
gyermekek, gyermeket nevelő családok szemléletének aktív befolyásolása, a fogyatékkal élők irányába
tolerancia és pozitív attitűd kialakítása, kapcsolatteremtés az egészségesek és a fogyatékkal élők között.

a) Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a SÖV Kft. és
a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola rendelkeznek munkahelyi esélyegyenlőségi tervekkel.

A törvényi előírás szerint az esélyegyenlőségi tervek tartalmazzák a munkáltatóval munkaviszonyban
álló, hátrányos helyzetű munkavállalók, így különösen a nők, a negyven évnél idősebb
munkavállalók, a romák, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több tíz éven aluli gyermeket
nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási
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helyzetének elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó céljait
és azok eléréséhez szükséges eszközöket.
Az esélyegyenlőségi tervek az alábbi esélyegyenlőségi területeken tűzték ki célul az egyenlő
bánásmód biztosítását:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,
a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében,
az akadálymentesítésben,
a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában.

A terveket és beszámolójukat a Képviselő-testület fogadja el kétévente. A tervek végrehajtását
esélyegyenlőségi referensek kísérik figyelemmel, és ők készítik el a végrehajtásra vonatkozó beszámolókat.
A Hivatal 1 fő munkavállalója rendelkezik középfokú jelnyelvi tanúsítvánnyal, aki képes kommunikálni a
siketnéma ügyfelekkel.
A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2 fő fogyatékkal élő munkavállalót foglalkoztat.
Sándorfalván működik az ERFO Kft, mely seprűkészítéssel foglalkozik, és elsősorban megváltozott
munkaképességű, és fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztat.

b) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön nem rendelkezünk erre vonatkozó információkkal.

c) Az önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Sándorfalva Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012.
(III. 29.) önkormányzati rendelete alapján az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye útján házi
segítségnyújtással biztosítja a saját lakó környezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátásokat.
A házi segítségnyújtás keretében a gondozónők feladata a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, állandó
kapcsolattartás az ellátott orvosával, az előírása szerinti gondozási, ápolási feladatok ellátása, segítségnyújtás
a testi, személyi higiénia megtartásában, közreműködés az igénybevevő háztartásának vitelében (különös
tekintettel: a bevásárlásra, takarításra, mosásra, meleg étel biztosítására). Segítségnyújtás a családi és külső
környezettel való kapcsolattartásban, tájékoztatása szükséges szociális ellátásokról, ügyintézés segítése.
A fentiekben említett egyesületek kifejezetten a mozgáskorlátozottak érdekvédelmével, segítésével
foglalkoznak, illetőleg kulturális és szabadidős programokat szerveznek tagjaik számára.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.)
rendelkezik a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározásáról, továbbá a
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fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozásáról, annak érdekében, hogy a
fogyatékos személyek esélyegyenlőségét, önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív részvételét
biztosítsa.
A Fot. törvény által szabályozott fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az
esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a
súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan
fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Összeg 19 500-24 000,- Ft/hó, melyet a
Magyar Államkincstár folyósít.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet alapján az állam személygépkocsi szerzési támogatást nyújt a súlyos mozgáskorlátozott, illetve
egyéb fogyatékossággal élő személy esetén személygépkocsi, motorkerékpár, gépi meghajtású kerekesszék
szerzéséhez. A szerzési támogatás mértéke 900 000 forint, illetőleg a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000
forint.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján a rendszeres
szociális segélyre jogosultak azok az egészségkárosodottak személyek, akik esetében a munkaképességcsökkenés mértéke legalább 67 %, illetve egészségkárosodása legalább 50 %, aki vakok személyi járadékában
részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül.
Sándorfalván 2008-2011 közötti időszakban 4 fő, 2012-ben 8 fő részesült egészségkárosodottsága miatt
rendszeres szociális segélyben.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem
benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, keresőtevékenységet nem végez
és rendszeres pénzellátásban nem részesül.
Ezen belül rehabilitációs ellátásra jogosult az a megváltozott munkaképességű személy, aki rehabilitálható,
ezen belül, akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti ,
aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti.
Az a megváltozott munkaképességű személy, aki B, C, D, E kategóriába tartozó rokkant, a jogszabályban
rögzített feltételek mellett jogosult rokkantsági ellátásra.
Településünk vonatkozásában 2012-ben 623 főről tudunk, aki rehabilitációs illetőleg rokkantsági ellátásban
részesült.

68. számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma
megváltozott munkaképességű
egészségkárosodott személyek szociális
év
személyek ellátásaiban részesülők
ellátásaiban részesülők száma
száma
2008
n.a.
4
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

n.a.
n.a.
n.a.
623

4
4
4
8

Sándorfalva Városban nem működik a fogyatékos személyek részére nappali ellátás.
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69. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek
száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati
fenntartású
intézményben
2008
n.a.
2009
n.a.
2010
n.a.
2011
n.a.
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar;
év

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

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

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

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
a)

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

a) A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Településünk nagy hangsúlyt fektet a fogyatékkal élők közlekedésének akadálymentesítésére és a mindennapi
élethez szükséges közszolgáltatások elérése tekintetében az egyenlő hozzáférés lehetősége megteremtésére.
Ennek érdekében Önkormányzatunk folyamatosan kereste azokat a pályázati forrásokat, melyek ezek
megvalósítását lehetővé tették.
A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal épületének akadálymentesítése megvalósult már 2008.
decemberében Európai Uniós pályázati támogatással. Az akadálymentesítés magába foglalta
akadálymentesített feljáró (rámpa), akadálymentesített bejárati ajtók, mozgáskorlátozott mellékhelyiség
kialakítását, a vakok és gyengén látók részére speciális vezetőszőnyeg és feliratok, a halláskárosultak részére
indukciós hurok alkalmazását.
2009-2010 folyamán az alábbi intézmények, területek akadálymentesítése történt meg pályázati források
felhasználásával:
•

Sándorfalvi Kulturális Központ épületei
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Pallavicini Kastély,
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ (részben),
Petőfi Emlékkönyvtár
•

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény épületei
Öregek Napközi Otthona
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Védőnői Szolgálat
Bölcsőde

•
•
•

SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola
Sándorfalvi Buszpályaudvar
Ady Endre utca (fő utca)

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A települési önkormányzati intézmények, középületek akadálymentesítettsége résznél már kifejtésre került,
hogy az önkormányzat középületei akadálymentesítése az elmúlt öt év során megvalósult.
Ennek köszönhetően a fogyatékkal élőknek ugyanúgy lehetősége van részt venni a Kastély épületben
megrendezésre kerülő kulturális esteken, megnézni az általános iskolai ünnepélyeket, könyveket kölcsönözni
a könyvtárból, ellátogatni az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménybe.
Az előző részekben már utaltunk rá, hogy az Önkormányzati Hivatal egy köztisztviselője rendelkezik jelnyelvi
ismeretekkel, így a siket és nagyot halló ügyfelek részére is személyes segítséget tudunk biztosítani a hivatali
ügyintézéshez.

c) Munkahelyek akadálymentesítettsége
A fentiekben már kifejtésre került, hogy az Önkormányzat Hivatala, intézményei és gazdasági társaságai,
továbbá az oktatási-és nevelési intézmények épületeinek akadálymentesítése megvalósult.
A seprűkészítéssel foglalkozó Erfo Kft. fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyeket
foglalkoztat sándorfalvi üzemében, biztosítva a munkavállalók egészségi és fizikai állapotának megfelelő
munkahelyi környezetet.

d) Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Településünkön nincs helyi közlekedés. A környező településekre való eljutást a helyközi buszjáratok
biztosítják.
A fogyatékkal élők esetén a közlekedést, ügyintézést a házi segítségnyújtást végző gondozók illetőleg a
tanyagondnoki szolgálat munkatársai segítik.
Sándorfalva Város főutcáját, az Ady Endre utcát európai uniós pályázati forrásból újította fel és akadály
mentesítette Önkormányzatunk.

89

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Településünkön nem működik kifejezetten a fogyatékkal élők nappali ellátását végző intézmény.

b) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati rendszer keretein belül minden évben
támogatásban részesíti a mozgáskorlátozottak egyesületeit, támogatást nyújt az olyan programok
megvalósításához, melyek célja, hogy az egészséges, és a fogyatékkal élő emberek kapcsolatot teremtsenek
egymással, többet megtudjanak egymás életéről, és közösen töltsék szabadidejüket.

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

fejlesztési lehetőségek

Hiányosak a rendelkezésre álló adatok a fogyatékkal
élők társadalmi esélyegyenlőségét érintő, azt
befolyásoló területen, különösen az egészségügyi és
szociális területen a közszolgáltatások
hozzáférhetősége, igénybevétele tekintetében.

Az információs partnerség bővítése arra
vonatkozóan, hogy a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés mennyire biztosított a fogyatékkal élők
részére, illetve, hogy mennyire veszik igénybe
azokat, különösen az egészségügyi és szociális
területen.
Hiányosak a rendelkezésre álló adatok a fogyatékkal
élők társadalmi esélyegyenlőségét érintő, azt
befolyásoló területen, különösen az egészségügyi és
szociális
területen
a
közszolgáltatások
hozzáférhetősége, igénybevétele tekintetében.

Fizikai, információs és kommunikációs
akadálymentesítés nem teljes körű a településen
(közterületek, honlap).

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi
felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
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a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Sándorfalván számos civil szervezet működik, melyek nagy részének tevékenysége az esélyegyenlőségi
célcsoportokkal kapcsolatos.
A gyermekek érdekvédelmére az alábbi egyesületek szerveződtek:
Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
Célja: az általános iskolások támogatása
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban hozta létre azzal a céllal, hogy támogassa a
sándorfalvi általános iskolás gyermekek oktatását, szellemi és fizikai fejlődését, előmozdítsa az oktatáshoz
való egyenlő hozzáférés lehetőségét, a magyar és egyetemes kultúra értékeinek átadását.
Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület
Tevékenysége: óvodások érdekvédelme
Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
Tevékenységi területe: nagycsaládosok érdekképviselete
A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 1998-tól, mint önálló egyesület működik, jelenleg 108 fő tagja van.
Feladataik közé tartozik a céljaikkal összhangban lévő programokon társadalmi munka végzése,
érdekképviseleti tevékenységük körében javaslatokat előterjesztése az illetékes szervekhez, szervezetekhez a
nagycsaládosokat érintő ügyekben, egyedi kérelmek támogatása, önsegítő tevékenységi formák kialakítása, és
működtetése, külső erkölcsi és gazdasági támogatások felkutatása megszervezése, elosztása.
ArtStab Kulturális Egyesület
Tevékenységi területe: gyermekek érdekvédelme, kultúra fejlesztése

Sándorfalvi Ifjúsági Közhasznú Egyesület elnöke
Tevékenysége: gyermekek, fiatalok érdekvédelme

Mozgáskorlátozottak érdekvédelmére az alábbi egyesületek szerveződtek:
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Sándorfalvi Helyi Csoportja 1997-2011.
Tevékenysége: mozgáskorlátozottak érdekvédelme
A fentiekben már részletesebben volt szó a tevékenységükről.
Kékszivárvány Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Tevékenysége: mozgáskorlátozottak érdekvédelme
A fentiekben már részletesebben volt szó a tevékenységükről.

A nyugdíjasok érdekvédelmére az alábbi egyesületek szerveződtek:
Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület
Tevékenysége: nyugdíjasok érdekvédelme
A Sándorfalva „Őszikék” Nyugdíjas Egyesülete 1994-ben alakult, tagjainak száma folyamatosan nőtt, jelenleg
105 tagja van. Művelődési, felvilágosító, és szórakoztató programokat szerveznek, énekkaruk és tánckaruk

91

különböző rendezvényeken működik közre. Minden hónapban rendezvényt tartanak, részt vesznek a délalföldi régió kulturális eseményein.

Lila Akác Nyugdíjas Egyesület
Tevékenysége: nyugdíjasok érdekvédelme
Jelenleg mint nyugdíjas klub működik.
Együtt-egymásért Nyugdíjas Egyesület
Tevékenysége: nyugdíjasok érdekvédelme
Az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2004-ben alakult, tagjainak száma: 24 fő. Az egyesülett közhasznú
szervezet, közhasznú céljai: egészségügyi-, szociális-, kulturális-, oktatási-, érdekvédelmi-, szabadidős-, és
nemzetközi cserekapcsolatok, tevékenységek.

Az alábbi egyesületek szerveződtek kulturális, városfejlesztő, városszépítő tevékenységekre:
Sándorfalvi Kulturális Egyesület
Tevékenységi területe: közművelődés, oktatás, Teleház fenntartása,
Szépasszonyok Hagyományőrző csoportjának fenntartása
Sándorfalvi Citerások Egyesülete
Tevékenységi területe: közművelődés, hagyományőrzés, Budai Sándor
Citerazenekar fenntartása
Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület
Tevékenységi területe: városfejlesztés, környezetvédelem
Sándorfalva Jövőjéért Egyesület
Tevékenysége: városfejlesztés
Sándorfalváért Alapítvány
Célja: Sándorfalva fejlődésének támogatása
1990-ben az akkori helyi önkormányzati képviselők, mint magánemberek hozták létre. Az alapítvány célja
a település fejlődésének elősegítése, a lakókörnyezet minőségének, az ellátásnak javítása, oktatási,
kulturális, egészségügyi fejlesztések megvalósításának segítése, kulturális, sport, és hagyományőrző
tevékenység támogatása. Az alapítvány kuratóriuma 1995 óta ír ki pályázatokat.

Sport és szabadidő tevékenységre a következő egyesületek szerveződtek:
Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
Tevékenysége: sport támogatása, népszerűsítése
Sportfajták: férfi futball, női kézilabda, kick-boksz, autó-motor sport
Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
Tevékenység: sport
Sándorfalvi Horgászegyesület
Déli Blokk Motoros Egyesület
Tevékenység: motorsport
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Sándorfalvi Vadásztársaság
Tevékenysége: vadászat
Egyéb egyesületek:
Polgárőr Egyesület Sándorfalva
Tevékenysége: polgárvédelem
Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tevékenysége: tűzoltás
Gazdakör
Tevékenysége: gazdák érdekképviselete
Ipartestület
Tevékenysége: vállalkozók érdekvédelme

Első Magyar Veterán Hadi és Gépjárműtechnikai Egyesület
Tevékenysége: hagyományőrzés

b) Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A Program több fejezetésben is írtunk már arról, hogy Sándorfalva Város Önkormányzata költségvetéséből
minden évben egy pályázati rendszer keretében támogatja a civil szervezetek munkáját, programjait,
kezdeményezéseit. Az egyesületek a tárgyévek követő évben elszámolnak a Képviselő-testület felé a
támogatási összeg felhasználásáról.
Az egyesületek közös tevékenységük összehangolására megalapították a Sándorfalvi Civil Szövetséget, mely az
Önkormányzattól jelképes díj ellenében használatba kapta a Homokpusztai Rendezvényházat.
A Civil Szövetség a csatlakozott valamennyi helyi civil szervezet képviseletét elláthatják, és így a városi szintű
civil ügyekben az Önkormányzatnak is legitim partnerei lehetnek. Ennek következtében az Önkormányzat
maga is kiemelten erősíteni kívánja a Sándorfalvi Civil Szövetség működését, és elvárja, hogy a Szövetség mind
tevékenységében, mind tagsági körében bővüljön, a partnerség elve alapján vonja be körébe a lehető legtöbb
aktívan működő sándorfalvi civil szervezetet.

Az önkormányzat a szociálpolitikai feladatok végrehajtása és végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében
szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre, amelyet a polgármester hív össze, évente egy alkalommal.
A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a következők:
a) a képviselő testület által delegált képviselő,
b) a jegyző által delegált ügyintéző,
a) EESZI intézményvezetője,
b) Idősek klubja vezetője és
c) kijelölt védőnő
Felkérést kapnak:
a)
b)
c)
d)

Háziorvosok,
Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület elnöke,
Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke,
Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület elnöke,
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e)
f)
g)
h)
i)

Együtt Egymásért Nyugdíjas Egyesület elnöke,
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratórium elnöke,
Sándorfalváért Alapítvány kuratórium elnöke,
Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület elnöke és
Sándorfalvi Ifjúsági Közhasznú Egyesület elnöke.

A Magyar Katolikus Egyház egyházi ünnepekhez kapcsolódóan rendezvényeket, programokat szervez a
gyerekek és családok számára. A Katolikus Egyház különös gondot fordít a felnövekvő generáció felé történő
nyitásra, közeledésre, a fiatalok megnyerésére.

c) Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az Önkormányzat tagja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak, valamint 3 jogi személyiségű társulásnak.
Testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a korábban már jelzett településekkel.
d) A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Településünkön nem működnek nemzetiségi önkormányzatok.

e) A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A sándorfalvi civil szervezetek a tevékenységi körükben meghatározottak szerint járnak el a tevékenységük
megszervezését illetőn: ellátják tagságuk érdekképviseletét, szervezik a tagok informálását, kulturális és
szabadidős tevékenységét.
Ki szeretnénk emelni a mozgáskorlátozott egyesület azon törekvését, hogy az egészséges és a fogyatékkal élő
emberek részére közös programot szerveznek, hogy fókuszba állították a fogyatékkal élő és az egészséges
gyerekek, gyermekes családok kapcsolatteremtését, közös szabadidős tevékenységét, informálását. Az
Önkormányzat anyagi erőforrásokkal támogatja az ilyen példamutató kezdeményezéseket.

f) A for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplők főként a foglalkoztatás területén tudnak bekapcsolódni az esélyegyenlőség
előmozdításával kapcsolatos tevékenységekbe.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába
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Jelen esélyegyenlőségi program elkészítése érdekében megkerestük adat-és információgyűjtés, és konzultáció
érdekében az alábbi intézményeket, szervezeteket:
•

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Hatósági Iroda, Önkormányzati Iroda

•

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

•

Sándorfalvi Kulturális Központ

•

SÖV Kft.

•

SZKTT Pipacs Óvoda

•

SZKTT Pallavicini Sándor Általános Iskola

•

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola

•

Civil szervezetek

A program alapjául szolgáló helyzetelemzés, és az intézkedési tervek kialakítása során felhasználásra kerültek
az Önkormányzatnak azok a helyi rendeletei és szabályozói, melyek a célcsoportokat érinthetik, továbbá helyi
beszámolók, programok, koncepciók célcsoportokat érintő részei.

b) Az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A Szociális Kerekasztal ülésének tárgykörei közé javasol felvenni az esélyegyenlőségi program végrehajtásával
kapcsolatos konzultációt, ilyen módon biztosíthatjuk a szociális területet érintő kérdések átfogó
megtárgyalását.
Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot minden lakos megismerhesse.
Ennek érdekében közzé tételre kerül Sándorfalva Város honlapján, az elfogadásáról szóló képviselő-testületi
döntés megjelenik a Kisbíró – Városi Újság című önkormányzati lapban, továbbá kifüggesztésre kerül az
Önkormányzat hirdető tábláján.
Az esélyegyenlőségi feladatok megismerése érdekében minden, a településünkön működő intézmény részére
megküldésre kerül a program.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

A munkanélküliség aránya nagy (7,% % az
aktív korú 15-64 éves lakossághoz
viszonyítva).
A felnőtt korú lakosság egészségi állapota
javításra szorul a háziorvosi beszámolók
alapján.
A pályakezdő munkanélküliek száma,
illetőleg az összes munkanélkülire, valamint
a 18-29 éves korcsoportra tekintettel
meghatározott aránya az elmúlt években
folyamatosan nőtt, 2008-2011 közötti
időszakban a számuk a kétszeresére
emelkedett.
A munkanélküliek körében nagy (30 % körüli)
a 8. osztállyal rendelkezők aránya.

Közfoglalkoztatás lehetőség szerinti bővítése
.

Kétszeresére nőtt túlsúlyos gyerekek száma
az általános iskolás gyerekek körében
(2010611, és 2011/12. tanévben végzett
szűrések összehasonlítása)

Gyermekek

Nem rendelkezünk elég adattal a gyerekek,
fiatalok droghasználatáról és az ehhez a
tárgykörhöz
kapcsolódó
problémákról,
kérdésekről.
Nő a szociális okok miatt fokozott
gondozásban részesülő gyerekek száma
Az idős korosztály járatlan az informatika
lehetőségei tekintetében.

Idősek

Fokozott a veszélye a településen élő idős
korosztály elszigetelődésének.
A tanyagondnoki szolgálat egyik járműve
elavult, cserére szorul, mely nehezíti a
külterületen lakó idősekhez történő eljutást.

A felnőtt korú lakosság egészséges
életmódra vonatkozó ismereteinek bővítése.
A gyerekek pályaválasztási ismereteinek
javítása, bővítése.

Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők
részére segítségnyújtás a képzésekre,
munkaerő-piaci információkra,
álláskeresésre vonatkozóan

A
gyermekek
nevelése.

egészséges

életmódra

Települési drogstratégia készítése

A szociális okok miatt fokozott gondozásban
részesülő gyermekek helyzetének lehetőség
szerinti segítése.
Az idősek informatikai jártasságának
növelése.
Az idős korosztály részére programok
szervezése az elszigetelődés veszélyének
mérséklésére.
A külterületen lakó idősek további
ellátásának zavartalan biztosítása érdekében
az elavult tanyagondnoki ármű lehetőség
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szerinti
cseréje
bevonásával.
Településünkön nem működnek olyan
egyesületek, nincsenek olyan programok,
rendezvények, melyek kifejezetten a nők
érdekvédelmével, és a nőket érintő
problémákkal foglalkoznának.
Nők

Fogyatékkal
élők

A lakosság vélhetően kevés ismerettel
rendelkezik a családon belüli erőszak
tárgykörében, a segítségkérés, és a
rendelkezésre
álló
lehetőségek
vonatkozásában.
Hiányosak a rendelkezésre álló adatok a
fogyatékkal élők társadalmi
esélyegyenlőségét érintő, azt befolyásoló
területen, különösen az egészségügyi és
szociális területen a közszolgáltatások
hozzáférhetősége, igénybevétele
tekintetében.
Nem teljes körű a fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítés
településünkön.

pályázati

források

A nők érdekvédelmének erősítése, a nőket
érintő,
foglalkoztató
problémák
megtárgyalása érdekében kifejezetten ilyen
irányú előadások, programok szervezése.
A családon belüli erőszak tárgykörében a
lakosság és a jelző rendszer tagjai részére
előadások szervezése az ismeretek bővítése
érdekében.
Az információs partnerség bővítése arra
vonatkozóan, hogy a közszolgáltatásokhoz
való hozzáférés mennyire biztosított a
fogyatékkal élők részére, illetve, hogy
mennyire veszik igénybe azokat, különösen
az egészségügyi és szociális területen.
A fizikai, információs és kommunikációs
akadálymentesítés lehetőség szerinti
folytatása településünkön pályázati források
bevonásával.
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Közfoglalkoztatás lehetőség szerinti bővítése .

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

A felnőtt korú lakosság egészséges életmódra
vonatkozó ismereteinek bővítése.
A gyerekek pályaválasztási ismereteinek
javítása, bővítése.

Jegyző, EESZI, SKK, SÖV Kft.,
Munkaügyi Központ, háziorvosok

Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők
részére segítségnyújtás a képzésekre,
munkaerő-piaci információkra, álláskeresésre
vonatkozóan
A gyermekek egészséges életmódra nevelése.

Települési drogstratégia készítése

Gyermekek

EESZI, SZTE KI Pallavicini Ált. Isk., KÖH, SKK,
egyházak

A szociális okok miatt fokozott gondozásban
részesülő gyermekek helyzetének lehetőség
szerinti segítése.

Idősek

Az idősek informatikai jártasságának növelése.
Az idős korosztály részére programok
szervezése az elszigetelődés veszélyének
mérséklésére.
A külterületen lakó idősek további ellátásának
zavartalan biztosítása érdekében az elavult
tanyagondnoki ármű lehetőség szerinti cseréje
pályázati források bevonásával.

SKK, civil szervezetek, önkéntesek

A nők érdekvédelmének erősítése, a nőket
érintő, foglalkoztató problémák megtárgyalása
érdekében kifejezetten ilyen irányú előadások,
programok szervezése.

Nők

Fogyatékkal
élők

EESZI, Rendőrség, civil szervezetek
A családon belüli erőszak tárgykörében a
lakosság és a jelző rendszer tagjai részére
előadások szervezése az ismeretek bővítése
érdekében.
Az információs partnerség bővítése arra
vonatkozóan, hogy a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés mennyire biztosított a fogyatékkal

EESZI, civil szervezetek, KÖH, SÖV Kft
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élők részére, illetve, hogy mennyire veszik
igénybe azokat, különösen az egészségügyi és
szociális területen.
A fizikai, információs és kommunikációs
akadálymentesítés lehetőség szerinti folytatása
településünkön pályázati források bevonásával.

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák számára a diszkriminációmentes élet feltételei biztosítottak.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára legyen kitörési pont.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szociokulturális különbségéből adódó hátrányok felszámolását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősekről való gondoskodás feltételeinek biztosítására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a hátrányos megkülönböztetés csökkentését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők egyenlő hozzáférésnek biztosítását a közszolgáltatásokhoz.
Az Önkormányzat elsődleges és legfontosabb célja a városban lakó állampolgárok jólétének biztosítása,
életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely erősíti a
közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi szolidaritást, kiemelt figyelmet, ha
kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára, tudatos és partnerségen alapuló
intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló
irányításának lehetősége javul.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Közfoglalkoztatás lehetőség szerinti bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munkanélküliség aránya nagy (7,% az aktív korú 15-64 éves lakossághoz
viszonyítva)

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

Általános cél: közfoglalkoztatás lehetőség szerinti bővítése
Rövid távú cél: több álláskereső bevonása a közfoglalkoztatásba
Középtávú cél: munkanélküliek száma csökken
Hosszú távú cél: munkabért kapnak foglakoztatást helyettesítő támogatás
helyett

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A közfoglalkoztatás jövő évi tervezésénél annak megvizsgálása, hogy lenne-e
igény a közfoglalkoztatás bővítésére az Önkormányzat Hivatala, intézményei és
gazdasági társasága részéről.
Annak felmérése, hogy milyen jellegű bővítésre lenne igény: a közfoglalkoztatás
időtartamát, a foglalkoztatottak számát, vagy munkaidejét tekintve.
A közfoglalkoztatási pályázat beadása a munkaügyi központhoz a pályázati
lehetőségek figyelembe vételével (milyen intenzitású a bértámogatás).
A közfoglalkoztatás végrehajtása az önkormányzati foglalkoztatók részéről a
nyertes pályázat alapján kötött hatósági szerződésnek megfelelően.

Résztvevők és
felelős

Jegyző

Partnerek

EESZI, SKK, SÖV Kft,

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. 02. 15. közfoglalkoztatási igények felmérése (KÖH)
2014. 02. 28. közfoglalkoztatási pályázat benyújtása a munkaügyi központhoz
(önkormányzati foglalkoztatók)
2014. 12.31. közfoglalkoztatás megvalósítása

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

Rövidtávon: Közfoglalkoztatásban résztvevők száma, közfoglalkoztatás
időtartama, munkaideje nő (hány fő, milyen időtartam, hány órás fogl.).
Középtávon: A foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők
támogatásának szünetelése (hány fő).
Hosszútávon: Bérfizetés történik foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett
(mennyi önkormányzati önrész, mennyi bértámogatás a munkaügyi központtól,
hány fő részére)
Az önkormányzati foglalkoztatók közfoglalkoztatásra tervezhető, fordítható
pénzügyi forrása behatárolt. Nem ismert a munkaügyi központtól pályázható
támogatási összeg, a bérek támogatásintenzitása, és egyéb pályázati feltételek.
Az önkormányzati foglalkoztatók közfoglalkoztatásra tervezhető, fordítható
pénzügyi forrása.
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Intézkedés címe:

A felnőtt korú lakosság egészséges életmódra vonatkozó ismereteinek bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A felnőtt korú lakosság egészségi állapota javításra szorul a háziorvosi
beszámolók alapján.

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

Általános cél: a lakosság jó életminősége
Rövid távú cél: a felnőtt korú lakosság egészséges életmódra vonatkozó
ismereteinek bővítése
Középtávú cél: a felnőtt korú lakosság egészségtudatos életmódra ösztönzése
Hosszú távú cél: a felnőtt korú lakosság egészségi állapotának javítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az egészséges életmódra és a mozgás, sportolás egészségmegőrző szerepére,
szűrővizsgálatok prevenciós előnyére vonatkozó előadások szervezése (pl:
Egészséghét keretén belül)
Települési egészségterv készítése.
A településen elérhető sportolási lehetőségek ismertetése, népszerűsítése.

Résztvevők és
felelős

EESZI

Partnerek

Sándorfalvi KÖH, SKK, civil szervezetek, háziorvosok

Határidő(k) pontokba
szedve

Az egészséges életmódra és a mozgás, sportolás egészségmegőrző szerepére
vonatkozó előadások szervezése az Egészséghétre. (EESZI)
Települési Egészségterv készítése 2014. 05. 31. (KÖH)
A településen elérhető sportolási lehetőségek ismertetése, népszerűsítése
folyamatos (SKK, EESZI)

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

Rövidtávon: A felnőtt korú lakosság részvétele az Egészséghét programjain,
szűrővizsgálatain (hány fő).
Középtávon: A felnőtt korú lakosság részvétele a településen elérhető sport,
torna stb. programokon. (hány fő)
Hosszú távon: a házorvosok beszámolói alapján a lakosság egészségi állapota
javul (pl: kevesebb érrendszeri megbetegedés)
A felnőtt korú lakosság az érdeklődés, idő, pénz stb. hiánya miatt nem vesz részt
az előadásokon, sportolási lehetőségeken.
A felnőtt korú lakosság részéről a motiváció hiánya.
Intézményi feladatellátás keretében megoldhatóak az intézkedések, az
Egészséghétre tervezett források terhére megoldható az előadások szervezése.
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Intézkedés címe:

A gyerekek pályaválasztási ismereteinek javítása, bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A pályakezdő munkanélküliek száma, illetőleg az összes munkanélkülire,
valamint a 18-29 éves korcsoportra tekintettel meghatározott aránya az elmúlt
években folyamatosan nőtt, 2008-2011 közötti időszakban a számuk a
kétszeresére emelkedett.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Rövid távú cél: az egyéni képességeknek megfelelő képzésbe kerülés segítése
Középtávú cél: oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció
megváltoztatása
Hosszú távú cél: a pályakezdők munkanélküliségének csökkentése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Gazdasági környezet és munkaerőpiac felmérése.
Pályaorientációs tanácsadó nap a tanulók részére.
Üzemlátogatás, tanulmányi nap keretében ismerkedés az egyes szakmákkal,
foglalkozásokkal.

Résztvevők és
felelős

Jegyző

Partnerek

KLIK, SZTEJ KI Pallavicini S. Ált. Iskola, tanulók, szülők, SKK, CsMKH Munkaügyi
Központja, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Folyamatosan,
2014.12.31.

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

az előadás(ok),

program(ok)

lebonyolításának határideje

Rövidtávon: Pályaorientációs tanácsadó napon a tanulók részvétele (hány fő).
Középtávon: a gyerekek és szülők részéről az oktatásban, képzésben jelen lévő
sztereotipikus pályaorientáció megváltozik
Hosszú távon: Csökken 5 %-kal a pályakezdő álláskeresők száma.

A partnerek közti együttműködés megszervezése, működtetése nehézkes lesz,
akadályokba ütközik az intézményrendszerek bonyolultsága miatt.
Az általános iskolai tanulók nem motiváltak a pályaválasztási kérdésekben.

Szükséges erőforrások Az intézmények feladatellátása és forrásai keretében megvalósítható.
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Intézkedés címe:

Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők részére segítségnyújtás a
képzésekre, munkaerő-piaci információkra, álláskeresésre vonatkozóan

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munkanélküliek körében nagy (30 % körüli) a 8. osztállyal rendelkezők aránya.

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

Rövid távú cél: bővülnek az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők
álláskeresésre vonatkozó ismeretei
Középtávú cél: az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők tovább képezik
magukat
Hosszú távú cél: javulnak az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési
esélyei, csökken az álláskeresők közti arányuk
Információs program szervezése az álláskeresők (különös tekintettel az alacsony
iskolai végzettségűek) részére a munkaerő-piaci helyzetről, képzési
lehetőségekről, álláskeresési technikákról, önéletrajz írásáról stb)

Résztvevők és
felelős

SKK,

Partnerek

KÖH, CsMKH Munkaügyi Központja, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Az előadás(ok), program(ok) lebonyolításának határideje 2014.12.31. (SKK).

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

Rövid távon: Az információs program eredményessége (résztvevők száma).
Közép távon: Bővül az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők álláskeresési
ismerete.
Hosszú távon: Csökken az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők aránya,
képzettséget szereznek.

Érdeklődés, motiváció hiánya a célcsoport részéről. Már a programról szóló
információ sem jut el hozzájuk.

Szükséges erőforrások Intézményi feladatellátás keretében megvalósítható.

103

Intézkedés címe:

A gyermekek egészséges életmódra nevelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kétszeresére nőtt túlsúlyos gyerekek száma az általános iskolás gyerekek
körében (2010611, és 2011/12. tanévben végzett szűrések összehasonlítása)

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

Rövid távú cél: a gyerekkorú lakosság egészséges életmódra vonatkozó
ismereteinek bővítése
Középtávú cél: a gyerekkorú lakosság egészségtudatos életmódra ösztönzése
Hosszú távú cél: a gyerekkorú lakosság egészségi állapotának javítása, a túlsúlyos
gyerekek számának csökkenése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az egészséges életmódra és a mozgás, sportolás egészségmegőrző szerepére,
szűrővizsgálatok prevenciós előnyére vonatkozó előadások szervezése
gyerekeknek és szülőknek (pl: iskolai tanóra, Egészséghét keretén belül)
Települési egészségterv készítése.
A gyermekek részére a településen elérhető sportolási lehetőségek ismertetése,
népszerűsítése.

Résztvevők és
felelős

EESZI

Partnerek

Sándorfalvi KÖH, SKK, KLK, SZTEJ IK Pallavicini S. Ált. Iskola

Határidő(k) pontokba
szedve

Az egészséges életmódra és a mozgás, sportolás egészségmegőrző szerepére
vonatkozó előadások szervezése gyerekeknek és szülőknek az Egészséghétre,
iskolai tanórára. (EESZI)
Települési Egészségterv készítése 2014. 05. 31. (KÖH)
A gyermekek számára a településen elérhető sportolási lehetőségek ismertetése,
népszerűsítése folyamatos (SZTEJ IK Pallavicini S. Ált. Iskola ,SKK, EESZI)

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

Rövid távon: A gyerekkorú lakosság részvétele a tárgykörben tartott iskolai
tanórákon, Egészséghét programjain (hány fő).
Középtávon: A gyerekkorú lakosság részvétele a településen elérhető sport,
torna stb. programokon. (hány fő)
Hosszú távon: a védőnő által végzett egészségügyi szűrések alapján az általános
iskolás gyerekek körében csökken a túlsúlyos gyerekek száma, aránya (hány fő,
hány %)
A gyerekkorú lakosság az érdeklődés, idő, pénz stb. hiánya miatt nem vesz részt
az előadásokon, sportolási lehetőségeken.
A gyerekek, szülők részéről a motiváció hiánya.
Intézményi feladatellátás keretében megoldhatóak az intézkedések, az
Egészséghétre tervezett források terhére megoldható az előadások szervezése.
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Intézkedés címe:

Települési drogstratégia készítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem rendelkezünk elég adattal a gyerekek, fiatalok droghasználatáról és az
ehhez a tárgykörhöz kapcsolódó problémákról, kérdésekről.

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

Általános cél:
Rövid távú cél: adatgyűjtés, tájékozódás a gyerekek, fiatalok droghasználata
kérdéskörében
Középtávú cél: a település alakítsa ki a gyerekek, fiatalok droghasználatára, és
annak csökkentésére vonatkozó stratégiáját.
Hosszú távú cél: a gyerekek, fiatalok körében mérséklődik a droghasználat
Adatgyűjtés, tájékozódás a gyerekek, fiatalok droghasználata kérdéskörében.
A begyűjtött adatok, információk elemzése.
Települési drogstratégia készítése
A települési drogstratégia végrehajtása.

Résztvevők és
felelős

KÖH, EESZI, SKK,

Partnerek

KLIK, SZTEJ KI Pallavicini S. Ált. Isk., civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Adatgyűjtés, tájékozódás a gyerekek, fiatalok droghasználata kérdéskörében
2013. december 31. (KÖH, EESZI, SZTEJ KI Pallavicini S. Ált. Isk.)
A begyűjtött adatok, információk elemzése 2014. 03.31. (EESZI, KÖH)
Települési drogstratégia készítése 2014. 05. 31. (KÖH, EESZI)
A települési drogstratégia végrehajtása folyamatos (KÖH, EESZI, SKK, SZTEJ KI
Pallavicini S. Ált. Isk.)

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

Rövidtávon: információ szerzése a gyerekek, fiatalok körében folytatott
droghasználat kérdéskörében.
Középtávon: Települési szintű stratégia készül a drog elleni fellépésre
vonatkozóan.
Hosszú távon: a drogstratégia végrehajtása nyomán nő a gyerekek, fiatalok
tájékozottsága a droghasználat káros hatásairól, csökken a drogot használók
száma.
A témakör kényes volta miatt nem feltétlenül jutunk valós, korrekt adatokhoz a
droghasználat kérdéskörében.

Szükséges erőforrások Intézményi feladatellátás keretében megvalósítható, külön forrást nem igényel.
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Intézkedés címe:

A szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyermekek helyzetének
lehetőség szerinti segítése.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nő a szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyerekek száma

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

Általános cél: szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyermekek
helyzetének javítása
Rövid távú cél: adatgyűjtés, tájékozódás az okok és a helyzet vonatkozásában
Középtávú cél: összefogás kezdeményezése a településen a hátrányos helyzetű
gyerekek helyzetének javítására
Hosszú távú cél: szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyermekek
hátárnyai mérséklődnek
Adatgyűjtés, tájékozódás.
A begyűjtött adatok, információk elemzése.
Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, egyházakkal
Összefogás kezdeményezése konkrét programok
„karácsonyi cipős doboz akció”

Résztvevők és
felelős

EESZI, KÖH

Partnerek

civil szervezetek, egyházak

Határidő(k) pontokba
szedve

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

meghirdetésével

pl:

Adatgyűjtés, tájékozódás
2013. 10. 31. (KÖH, EESZI,)
A begyűjtött adatok, információk elemzése 2013. 10.31. (EESZI, KÖH)
Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, egyházakkal 2013. 10.31. (EESZI, KÖH)
Összefogás kezdeményezése legalább egy konkrét program 2013. 12. 31. (EESZI)

Rövidtávon: információ szerzése
Középtávon: intézményi és civil összefogás a hátrányos helyzetű gyermekek
érdekében akcióprogramokkal
Hosszú távon: a szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyermekek
lehetőség szerinti mérséklése

Érdeklődés hiánya.
Intézményi feladatellátás keretében a civil szervezetek, egyházak, és a lakosság
bevonásával megvalósítható.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nők érdekvédelmének erősítése, a nőket érintő, foglalkoztató problémák
megtárgyalása érdekében kifejezetten ilyen irányú előadások, programok
szervezése.
Településünkön nem működnek olyan egyesületek, nincsenek olyan programok,
rendezvények, melyek kifejezetten a nők érdekvédelmével, és a nőket érintő
problémákkal foglalkoznának.

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

Általános cél: a nőket érintő, foglalkoztató kérdések, női érdekérvényesítés
kérdései megtárgyalásának minél több lehetőség biztosítása.
Rövidtávú cél: a tárgyban rendezett előadásokon, programokon való részvétel
Középtávú cél: szélesedik a célcsoport látóköre, javul a tájékozottsága,
tapasztalatok, információk cseréje.
Hosszú távú cél: fejlődik a nők érdekérvényesítési képessége.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Előadások
szervezése,
melyek
témája
a
nők
érdekképviselete,
érdekérvényesítése, a nőket foglalkoztató problémák (pl: a női szerepek és
feladatok összeegyeztetése, teljesítménykényszer stb) témakörében.
Az ilyen tárgyú civil kezdeményezések támogatása az Önkormányzat részéről (pl:
helyszín térítésmentes biztosítása stb.)

Résztvevők és
felelős

EESZI

Partnerek

Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Előadások
szervezése,
melyek
témája
a
nők
érdekképviselete,
érdekérvényesítése, a nőket foglalkoztató problémák akár az Egészséghét
keretében. (EESZI)

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

Rövidtávon: a tárgyban rendezett előadásokon, programokon való részvétel
(hány fő)
Középtávon: szélesedik a célcsoport látóköre, javul a tájékozottsága,
tapasztalatok, információk cseréje
Hosszú távon: fejlődik a nők érdekérvényesítési képessége.

Érdeklődés, motiváció, idő stb. hiánya a célcsoport részéről.

Szükséges erőforrások Az intézményi feladatellátás keretében megvalósítható.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A családon belüli erőszak tárgykörében a lakosság és a jelző rendszer tagjai
részére előadások szervezése az ismeretek bővítése érdekében.
A lakosság vélhetően kevés ismerettel rendelkezik a családon belüli erőszak
tárgykörében, a segítségkérés, és a rendelkezésre álló lehetőségek
vonatkozásában.
Általános cél: a lakosság ismereteinek bővítése a családon belüli erőszak
tárgykörében.
Rövidtávú cél: a lakosság (potenciális sértettek) részére tájékoztatás a
segítségkérésről, a rendelkezésre álló lehetőségekről.
Középtávú cél: a jelzőrendszer hatékony működtetése, a jelzőrendszer tagjai
kapjanak segítséget az ilyen esetek felismeréséhez
Hosszú távú cél: a lakosság szemléletformálása a családon belüli erőszak
kérdésében
Előadások szervezése a családon belüli erőszak tárgykörében a lakosság
(potenciális sértettek) részére (segítségkérés, jogszabályi háttér, intézményi
rendszer, stb).
Előadás szervezése a jelző rendszer tagjai részére annak érdekében, hogy
iránymutatást, segítséget kapjanak a családon belüli erőszak eseteinek
felismeréséhez.

Résztvevők és
felelős

EESZI

Partnerek

Rendőrség, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Előadások szervezése a családon belüli erőszak tárgykörében a lakosság
(potenciális sértettek) részére az Egészséghét keretében. (EESZI)
Előadás szervezése a jelző rendszer tagjai részére annak érdekében, hogy
iránymutatást, segítséget kapjanak a családon belüli erőszak eseteinek
felismeréséhez. 2014.05.31. (EESZI)

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

Rövidtávon: a lakosság (potenciális sértettek) részvétele az előadásokon (hány
fő)
Középtávon: a lakosság ismereteinek bővítése a családon belüli erőszak
tárgykörében
Hosszútávon: több érintett (sértett) képes időben segítséget kérni/kapni

Részvétel hiánya, érdeklődés hiánya,

Szükséges erőforrások Intézményi feladatellátás keretében megvalósítható
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Intézkedés címe:

Az idősek informatikai jártasságának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idős korosztály járatlan az informatika lehetőségei tekintetében

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

Általános: az idősek informatikai jártasságának növelése
Rövidtávú cél: az idősek érdeklődésének felkeltése az informatika nyújtotta
lehetőségek tekintetében
Középtávú cél: az idősek informatikai ismereteinek bővítése
Hosszú távú cél: az idősek bekapcsolása az infokommunikációs társadalomba
Az idősek informatikai területet érintő igényeinek felmérése.
Az időseknek szóló, az informatika tárgykörét érintő előadás szervezése.
Az időseknek szóló gyakorlati oktatás lehetőségek szerinti szervezése (akár
önkéntes fiatalok bevonásával).

Résztvevők és
felelős

SKK, EESZI

Partnerek

Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Az idősek informatikai területet érintő igényeinek felmérése. 2014.03.31. (SKK)
Az időseknek szóló, az informatika tárgykörét érintő előadás szervezése. 2014.
05.31. (SKK)
Az időseknek szóló gyakorlati oktatás lehetőségek szerinti szervezése (akár
önkéntes fiatalok bevonásával). 2014. 05.31. (SKK)

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

Rövidtávon: az idősek informatikát érintő igényeinek, érdeklődésének
megismerése, részvétel az előadásokon, gyakorlati oktatáson (hány fő)
Középtávon: az idősek informatikai ismereteinek bővítése
Hosszútávon: az idősek bekapcsolása az infokommunikációs társadalomba

Érdeklődés, motiváció hiánya.
Intézményi feladatellátás keretében, a civil szervezetek és önkéntesek
bevonásával megvalósítható.
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Intézkedés címe:

Az idős korosztály részére programok szervezése az elszigetelődés veszélyének
mérséklésére.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Fokozott a veszélye a településen élő idős korosztály elszigetelődésének.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Általános cél: az idősek elszigetelődése veszélyének csökkentése
Rövidtávú cél: programok szervezése az idős korosztály részére
Középtávú cél: az idősek tartalmas időtöltésének biztosítása, az idősek közösségi
életben való részvételének segítése, erősítése
Hosszú távú cél: az idősek elszigetelődésének veszélye csökken

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Kulturális és szabadidős programok szervezése kifejezetten az idős korosztály
részére, az őket érintő, érdeklő kérdésekben.
Az idősek közösségi életben való részvételének támogatása, az idősek
érdekképviseletét ellátó civil szervezetek támogatása az Önkormányzat
lehetőségeire figyelemmel.

Résztvevők és
felelős

SKK, EESZI

Partnerek

Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Kulturális és szabadidős programok szervezése kifejezetten az idős korosztály
részére, az őket érintő, érdeklő kérdésekben. Folyamatos (SKK, EESZI)
Az idősek közösségi életben való részvételének támogatása, az idősek
érdekképviseletét ellátó civil szervezetek támogatása a civil szervezetek pályázati
rendszerének keretében, az Önkormányzat anyagi lehetőségeire figyelemmel.
Folyamatos (Önkormányzat és intézményei)

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

Rövidtávon: a kulturális és szabadidős programok megvalósulása,
eredményessége (hány fővel).
Középtávon: az idősek tartalmas időtöltése, az idősek közösségi életben való
részvétele erősödik (nő az idősek tagsága, részvétele a civil szervezetekben).
Hosszú távon: az idősek elszigetelődésének veszélye csökken

A célcsoport részéről az érdeklődés, motiváció hiánya, nem jut el hozzájuk az
információ, nehezen lépnek kapcsolatba (pl: külterületen lakók)

Intézményi feladatellátás keretében megvalósíthatóak a programok, a civil
Szükséges erőforrások szervezetek támogatása az Önkormányzat anyagi lehetőségeire tekintettel a civil
pályázatok rendszerének keretében.
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Intézkedés címe:

A külterületen lakó idősek további ellátásának zavartalan biztosítása érdekében
az elavult tanyagondnoki ármű lehetőség szerinti cseréje pályázati források
bevonásával.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A tanyagondnoki szolgálat egyik járműve elavult, cserére szorul, mely nehezíti a
külterületen lakó idősekhez történő eljutást.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Általános cél: a tanyagondnoki szolgálat működtetése
Rövid tavú cél: az elavult tanyagondnoki gépjármű lecserélése
Középtávú cél: a külterületen lakó idősekhez történő eljutás zavartalan
biztosítása
Hosszú távú cél: a külterületen lakó idősek további ellátásának zavartalan
biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Pályázati források keresése új gépjármű vásárlására.
A jelenlegi gépjármű további hasznosítási lehetőségének vizsgálata (további
intézményi, önkormányzati használat, értékesítés stb.)
Amennyiben szükséges önerő, úgy annak megvizsgálása, hogy az biztosítható-e.
Gépjármű beszerzése nyertes pályázat, és az önerő rendelkezésre állása esetén.

Résztvevők és
felelős

EESZI, SÖV Kft.

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve

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

Pályázati források keresése új gépjármű vásárlására. Folyamatos (SÖV Kft)
A jelenlegi gépjármű további hasznosítási lehetőségének vizsgálata (további
intézményi, önkormányzati használat, értékesítés stb.) (EESZI)
Amennyiben szükséges önerő, úgy annak megvizsgálása, hogy az biztosítható-e.
(KÖH, EESZI)
Gépjármű beszerzése nyertes pályázat, és az önerő rendelkezésre állása esetén.
(EESZI, SÖV Kft.)

Rövidtávon: az elavult tanyagondnoki gépjármű lecserélése
Középtávon: a külterületen lakó idősekhez történő eljutás zavartalan biztosítása.
Hosszútávon: a külterületen lakó idősek további ellátásának zavartalan
biztosítása

Nem kerül kiírásra a tárgykörben pályázat, nem biztosítható a szükséges önerő.

Szükséges erőforrások Pályázati forrás és önerő a pályázathoz.
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Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az információs partnerség bővítése arra vonatkozóan, hogy a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mennyire biztosított a fogyatékkal élők
részére, illetve, hogy mennyire veszik igénybe azokat, különösen az egészségügyi
és szociális területen.
Hiányosak a rendelkezésre álló adatok a fogyatékkal élők társadalmi
esélyegyenlőségét érintő, azt befolyásoló területen, különösen az egészségügyi
és szociális területen a közszolgáltatások hozzáférhetősége, igénybevétele
tekintetében.
Általános cél: a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása
Rövidtávú cél: a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségét érintő, azt
befolyásoló területen rendelkezésre álló információk bővítése
Középtávú cél: információs partnerség bővítése, működtetése a közszolgáltatást
végző intézmények, és a fogyatékkal élők civil szervezete között
Hosszú távú cél: a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének
biztosítása, a közszolgáltatások igénybe vétele
Adatgyűjtés, információk gyűjtése a fogyatékkal élők társadalmi
esélyegyenlőségét érintő, azt befolyásoló területen, különösen az egészségügyi
és szociális területen a közszolgáltatások hozzáférhetősége, igénybevétele
tekintetében.
Információs partnerség kialakítása az intézmények és az illetékes civil szervezet
között (megbeszélés, értekezlet tartása, információk egyeztetése).

Résztvevők és
felelős

EESZI

Partnerek

Sándorfalvi KÖH, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Adatgyűjtés, információk gyűjtése 2014. 03. 31. (EESZI)
Információs partnerség kialakítása az intézmények és az illetékes civil szervezet
között (megbeszélés, értekezlet tartása, információk egyeztetése). 2014.03.31.
(EESZI)

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

Rövidtávon: információk rendelkezésre állása
Középtávon: információs partnerség működése
Hosszú távon: a fogyatékkal élők részére a közszolgáltatások hozzáférésének
hatékonyabbá tétele.

Érdeklődés hiánya.

Szükséges erőforrások Intézményi feladatellátás keretében megvalósítható az intézkedés.
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Intézkedés címe:

A fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítés lehetőség szerinti
folytatása településünkön pályázati források bevonásával.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem teljes körű a fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítés
településünkön.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Általános cél: a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása
Rövid távú cél: az akadálymentesítés lehetőség szerinti
településünkön.
Középtávú cél: a fogyatékkal élők hátrányának mérséklése
Hosszú távú cél: a fogyatékkal élők életminőségének javítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az akadálymentesítésre váró területek feltérképezése, vizsgálata (pl: honlap,
parkok)
Pályázati források keresése.
Amennyiben szükséges önerő, úgy annak megvizsgálása, hogy az biztosítható-e,
rendelkezésre áll-e az önerő.
Pályázat benyújtása.
Nyertes pályázat, és az önerő rendelkezésre állása esetén az akadálymentesítés
megvalósítása.

Résztvevők és
felelős

Polgármester, SÖV Kft

Partnerek

Sándorfalvi KÖH

Határidő(k) pontokba
szedve

Az akadálymentesítésre váró területek feltérképezése, vizsgálata (pl: honlap,
parkok) Folyamatos (SÖV Kft)
Pályázati források keresése. Folyamatos (SÖV Kft)
Amennyiben szükséges önerő, úgy annak megvizsgálása, hogy az biztosítható-e,
rendelkezésre áll-e az önerő. (KÖH)
Pályázat benyújtása. (SÖV Kft)
Nyertes pályázat, és az önerő rendelkezésre állása esetén az akadálymentesítés
megvalósítása. (SÖV Kft)

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

folytatása

Rövidtávon: akadálymentesítettség kiterjesztése
Középtávon: fogyatékkal élők hátrányának mérséklése
Hosszútávon: a fogyatékkal élők életminőségének javítása

Pályázati források és önerő hiánya.

Szükséges erőforrások Pályázati forrás és önerő a pályázathoz.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2014. 02. 15.
közfoglalkoztatási
igények felmérése
(KÖH)
2014. 02. 28.
közfoglalkoztatási
pályázat
benyújtása
a
munkaügyi
központhoz
(önkormányzati
foglalkoztatók)
2014.
12.31.
közfoglalkoztatás
megvalósítása

Rövidtávon:
Közfoglalkoztatásb
an
résztvevők
száma,
közfoglalkoztatás
időtartama,
munkaideje
nő
(hány fő, milyen
időtartam, hány
órás fogl.).
Középtávon:
A
foglalkoztatás
helyettesítő
támogatásban
részesülők
támogatásának
szünetelése (hány
fő).
Hosszútávon:
Bérfizetés történik
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás helyett
(mennyi
önkormányzati
önrész,
mennyi
bértámogatás a
munkaügyi
központtól, hány
fő részére)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Közfoglalkoztatás
lehetőség szerinti
bővítése

A munkanélküliség
aránya nagy (7,%
% az aktív korú 1564
éves
lakossághoz
viszonyítva).

Általános
cél:
közfoglalkoztatás
lehetőség szerinti
bővítése
Rövid távú cél:
több álláskereső
bevonása
a
közfoglalkoztatásb
a
Középtávú
cél:
munkanélküliek
száma csökken
Hosszú távú cél:
munkabért kapnak
foglakoztatást
helyettesítő
támogatás helyett

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

A
Jegyző
közfoglalkoztatás
jövő
évi
tervezésénél
annak
megvizsgálása,
hogy
lenne-e
igény
a
közfoglalkoztatás
bővítésére
az
Önkormányzat
Hivatala,
intézményei
és
gazdasági
társasága részéről.
Annak felmérése,
hogy
milyen
jellegű bővítésre
lenne igény: a
közfoglalkoztatás
időtartamát,
a
foglalkoztatottak
számát,
vagy
munkaidejét
tekintve.
A
közfoglalkoztatási
pályázat beadása
a
munkaügyi
központhoz
a
pályázati
lehetőségek
figyelembe
vételével (milyen
intenzitású
a
bértámogatás).

Az önkormányzati
foglalkoztatók
közfoglalkoztatásr
a
tervezhető,
fordítható
pénzügyi forrása.

Hatósági
szerződésben
szabályozottak
szerint
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2

A felnőtt korú
lakosság
egészséges
életmódra
vonatkozó
ismereteinek
bővítése

A felnőtt korú
lakosság egészségi
állapota javításra
szorul a háziorvosi
beszámolók
alapján.

Általános cél: a
lakosság
jó
életminősége
Rövid távú cél: a
felnőtt
korú
lakosság
egészséges
életmódra
vonatkozó
ismereteinek
bővítése
Középtávú cél: a
felnőtt
korú
lakosság
egészségtudatos
életmódra
ösztönzése
Hosszú távú cél: a
felnőtt
korú
lakosság egészségi
állapotának
javítása

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

3

A gyerekek
pályaválasztási
ismereteinek
javítása, bővítése.

A
pályakezdő
munkanélküliek
száma, illetőleg az
összes
munkanélkülire,
valamint a 18-29
éves korcsoportra
tekintettel
meghatározott
aránya az elmúlt
években
folyamatosan
nőtt, 2008-2011

Rövid távú cél: az
egyéni
képességeknek
megfelelő
képzésbe kerülés
segítése
Középtávú
cél:
oktatásban,
képzésben
megjelenő
sztereotipikus
pályaorientáció
megváltoztatása

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és

A
közfoglalkoztatás
végrehajtása
az
önkormányzati
foglalkoztatók
részéről a nyertes
pályázat alapján
kötött
hatósági
szerződésnek
megfelelően.
Az
egészséges EESZI
életmódra és a
mozgás, sportolás
egészségmegőrző
szerepére,
szűrővizsgálatok
prevenciós
előnyére
vonatkozó
előadások
szervezése
(pl:
Egészséghét
keretén belül)
Települési
egészségterv
készítése.
A
településen
elérhető
sportolási
lehetőségek
ismertetése,
népszerűsítése.

Gazdasági
környezet
és
munkaerőpiac
felmérése.
Pályaorientációs
tanácsadó nap a
tanulók részére.
Üzemlátogatás,
tanulmányi
nap
keretében
ismerkedés
az
egyes szakmákkal,
foglalkozásokkal.

Az
egészséges
életmódra és a
mozgás, sportolás
egészségmegőrző
szerepére
vonatkozó
előadások
szervezése
az
Egészséghétre.
(EESZI)
Települési
Egészségterv
készítése
2014.
05. 31. (KÖH)
A
településen
elérhető
sportolási
lehetőségek
ismertetése,
népszerűsítése
folyamatos (SKK,
EESZI)

Jegyző

Rövidtávon:
A
felnőtt
korú
lakosság
részvétele
az
Egészséghét
programjain,
szűrővizsgálatain
(hány fő).
Középtávon:
A
felnőtt
korú
lakosság
részvétele
a
településen
elérhető
sport,
torna
stb.
programokon.
(hány fő)
Hosszú távon: a
házorvosok
beszámolói
alapján a lakosság
egészségi állapota
javul (pl: kevesebb
érrendszeri
megbetegedés)
Folyamatosan, az Rövidtávon:
Pályaorientációs
előadás(ok),
tanácsadó napon
program(ok)
a
tanulók
lebonyolításának
részvétele (hány
határideje
fő).
2014.12.31.
Középtávon:
a
gyerekek és szülők
részéről
az
oktatásban,
képzésben jelen
lévő sztereotipikus
pályaorientáció

Intézményi
feladatellátás
keretében
megvalósítható

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Intézményi
feladatellátás
keretében
megvalósítható.

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható
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…

Az alacsony iskolai
végzettségű
álláskeresők
részére
segítségnyújtás a
képzésekre,
munkaerő-piaci
információkra,
álláskeresésre
vonatkozóan

közötti időszakban
a
számuk
a
kétszeresére
emelkedett.

Hosszú távú cél: a
pályakezdők
munkanélküliségé
nek csökkentése

rövidtávú
tervek
összességével

megváltozik
Hosszú
távon:
Csökken 5 %-kal a
pályakezdő
álláskeresők
száma.

A munkanélküliek
körében nagy (30
% körüli) a 8.
osztállyal
rendelkezők
aránya.

Rövid távú cél:
bővülnek
az
alacsony
iskolai
végzettségű
álláskeresők
álláskeresésre
vonatkozó
ismeretei
Középtávú cél: az
alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
tovább
képezik
magukat
Hosszú távú cél:
javulnak
az
alacsony
iskolai
végzettségűek
elhelyezkedési
esélyei, csökken az
álláskeresők közti
arányuk

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Információs
SKK
program
szervezése
az
álláskeresők
(különös
tekintettel
az
alacsony
iskolai
végzettségűek)
részére
a
munkaerő-piaci
helyzetről, képzési
lehetőségekről,
álláskeresési
technikákról,
önéletrajz írásáról
stb)

Az
előadás(ok),
program(ok)
lebonyolításának
határideje
2014.12.31. (SKK).

Rövid távon: Az
információs
program
eredményessége
(résztvevők
száma).
Közép
távon:
Bővül az alacsony
iskolai végzettségű
álláskeresők
álláskeresési
ismerete.
Hosszú
távon:
Csökken
az
alacsony
iskolai
végzettségű
álláskeresők
aránya,
képzettséget
szereznek.

Intézményi
feladatellátás
keretében
megvalósítható.

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

Rövid távú cél: a
gyerekkorú
lakosság
egészséges
életmódra
vonatkozó
ismereteinek
bővítése
Középtávú cél: a
gyerekkorú
lakosság
egészségtudatos
életmódra
ösztönzése
Hosszú távú cél: a
gyerekkorú

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Az
egészséges EESZI
életmódra és a
mozgás, sportolás
egészségmegőrző
szerepére,
szűrővizsgálatok
prevenciós
előnyére
vonatkozó
előadások
szervezése
gyerekeknek
és
szülőknek
(pl:
iskolai
tanóra,
Egészséghét
keretén belül)
Települési

Az
egészséges
életmódra és a
mozgás, sportolás
egészségmegőrző
szerepére
vonatkozó
előadások
szervezése
gyerekeknek
és
szülőknek
az
Egészséghétre,
iskolai tanórára.
(EESZI)
Települési
Egészségterv
készítése
2014.
05. 31. (KÖH)

Rövid távon: A
gyerekkorú
lakosság
részvétele
a
tárgykörben
tartott
iskolai
tanórákon,
Egészséghét
programjain (hány
fő).
Középtávon:
A
gyerekkorú
lakosság
részvétele
a
településen
elérhető
sport,
torna
stb.

Intézményi
feladatellátás
keretében
megvalósítható.

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

A
gyermekek
egészséges
életmódra
nevelése.

Kétszeresére nőtt
túlsúlyos gyerekek
száma az általános
iskolás gyerekek
körében
(2010611,
és
2011/12.
tanévben végzett
szűrések
összehasonlítása)
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lakosság egészségi
állapotának
javítása,
a
túlsúlyos gyerekek
számának
csökkenése

egészségterv
készítése.
A
gyermekek
részére
a
településen
elérhető
sportolási
lehetőségek
ismertetése,
népszerűsítése.

A
gyermekek
számára
a
településen
elérhető
sportolási
lehetőségek
ismertetése,
népszerűsítése
folyamatos (SZTEJ
IK Pallavicini S. Ált.
Iskola ,SKK, EESZI)

Adatgyűjtés,
tájékozódás
a
gyerekek, fiatalok
droghasználata
kérdéskörében
2013. december
31. (KÖH, EESZI,
SZTEJ KI Pallavicini
S. Ált. Isk.)
A
begyűjtött
adatok,
információk
elemzése
2014.
03.31.
(EESZI,
KÖH)
Települési
drogstratégia
készítése
2014.
05. 31. (KÖH,
EESZI)
A
települési
drogstratégia
végrehajtása
folyamatos (KÖH,
EESZI, SKK, SZTEJ
KI Pallavicini S. Ált.
Isk.)
Adatgyűjtés,
tájékozódás
2013. 10. 31.
(KÖH, EESZI,)
A
begyűjtött
adatok,
információk
elemzése
2013.

2

Települési
drogstratégia
készítése

Nem rendelkezünk
elég adattal a
gyerekek, fiatalok
droghasználatáról
és az ehhez a
tárgykörhöz
kapcsolódó
problémákról,
kérdésekről.

Általános cél:
Rövid távú cél:
adatgyűjtés,
tájékozódás
a
gyerekek, fiatalok
droghasználata
kérdéskörében
Középtávú cél: a
település alakítsa
ki a gyerekek,
fiatalok
droghasználatára,
és
annak
csökkentésére
vonatkozó
stratégiáját.
Hosszú távú cél: a
gyerekek, fiatalok
körében
mérséklődik
a
droghasználat

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Adatgyűjtés,
KÖH, EESZI, SKK
tájékozódás
a
gyerekek, fiatalok
droghasználata
kérdéskörében.
A
begyűjtött
adatok,
információk
elemzése.
Települési
drogstratégia
készítése
A
települési
drogstratégia
végrehajtása.

3

A szociális okok
miatt
fokozott
gondozásban
részesülő
gyermekek
helyzetének
lehetőség szerinti
segítése.

Nő a szociális okok
miatt
fokozott
gondozásban
részesülő
gyerekek száma

Általános
cél:
szociális
okok
miatt
fokozott
gondozásban
részesülő
gyermekek
helyzetének
javítása

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt

Adatgyűjtés,
EESZI, KÖH
tájékozódás.
A
begyűjtött
adatok,
információk
elemzése.
Kapcsolatfelvétel
civil

programokon.
(hány fő)
Hosszú távon: a
védőnő
által
végzett
egészségügyi
szűrések alapján
az
általános
iskolás gyerekek
körében csökken a
túlsúlyos gyerekek
száma,
aránya
(hány fő, hány %)
Rövidtávon:
információ
szerzése
a
gyerekek, fiatalok
körében folytatott
droghasználat
kérdéskörében.
Középtávon:
Települési szintű
stratégia készül a
drog
elleni
fellépésre
vonatkozóan.
Hosszú távon: a
drogstratégia
végrehajtása
nyomán nő a
gyerekek, fiatalok
tájékozottsága a
droghasználat
káros hatásairól,
csökken a drogot
használók száma.

Intézményi
Folyamatos
feladatellátás
tevékenységgel
keretében
biztosítható
megvalósítható,
külön forrást nem
igényel.

Rövidtávon:
Intézményi
Folyamatos
információ
feladatellátás
tevékenységgel
szerzése
keretében a civil biztosítható
Középtávon:
szervezetek,
intézményi és civil egyházak, és a
összefogás
a lakosság
hátrányos
bevonásával
helyzetű
megvalósítható.
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Rövid távú cél:
adatgyűjtés,
tájékozódás
az
okok és a helyzet
vonatkozásában
Középtávú
cél:
összefogás
kezdeményezése a
településen
a
hátrányos
helyzetű gyerekek
helyzetének
javítására
Hosszú távú cél:
szociális
okok
miatt
fokozott
gondozásban
részesülő
gyermekek
hátárnyai
mérséklődnek

ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

szervezetekkel,
egyházakkal
Összefogás
kezdeményezése
konkrét
programok
meghirdetésével
pl:
„karácsonyi
cipős doboz akció”

10.31.
(EESZI,
KÖH)
Kapcsolatfelvétel
civil
szervezetekkel,
egyházakkal 2013.
10.31.
(EESZI,
KÖH)
Összefogás
kezdeményezése
legalább
egy
konkrét program
2013. 12. 31.
(EESZI)

gyermekek
érdekében
akcióprogramokka
l
Hosszú távon: a
szociális
okok
miatt
fokozott
gondozásban
részesülő
gyermekek
lehetőség szerinti
mérséklése

Általános cél: a
nőket
érintő,
foglalkoztató
kérdések,
női
érdekérvényesítés
kérdései
megtárgyalásának
minél
több
lehetőség
biztosítása.
Rövidtávú cél: a
tárgyban
rendezett
előadásokon,
programokon való
részvétel
Középtávú
cél:
szélesedik
a
célcsoport
látóköre, javul a
tájékozottsága,
tapasztalatok,
információk
cseréje.

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Előadások
EESZI
szervezése,
melyek témája a
nők
érdekképviselete,
érdekérvényesítés
e,
a
nőket
foglalkoztató
problémák (pl: a
női szerepek és
feladatok
összeegyeztetése,
teljesítménykénys
zer
stb)
témakörében.
Az ilyen tárgyú
civil
kezdeményezések
támogatása az
Önkormányzat
részéről (pl:
helyszín
térítésmentes

Előadások
szervezése,
melyek témája a
nők
érdekképviselete,
érdekérvényesítés
e,
a
nőket
foglalkoztató
problémák akár az
Egészséghét
keretében. (2013.
okt.31.) (EESZI)

Rövidtávon:
a
tárgyban
rendezett
előadásokon,
programokon való
részvétel (hány fő)
Középtávon:
szélesedik
a
célcsoport
látóköre, javul a
tájékozottsága,
tapasztalatok,
információk
cseréje
Hosszú
távon:
fejlődik a nők
érdekérvényesítés
i képessége.

…
III. A nők esélyegyenlősége
1

A
nők
érdekvédelmének
erősítése, a nőket
érintő,
foglalkoztató
problémák
megtárgyalása
érdekében
kifejezetten ilyen
irányú előadások,
programok
szervezése.

Településünkön
nem
működnek
olyan egyesületek,
nincsenek olyan
programok,
rendezvények,
melyek
kifejezetten a nők
érdekvédelmével,
és a nőket érintő
problémákkal
foglalkoznának.

Az
intézményi Folyamatos
feladatellátás
tevékenységgel
keretében
biztosítható
megvalósítható.
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2

A családon belüli
erőszak
tárgykörében
a
lakosság és a jelző
rendszer
tagjai
részére előadások
szervezése
az
ismeretek
bővítése
érdekében.

A
lakosság
vélhetően kevés
ismerettel
rendelkezik
a
családon
belüli
erőszak
tárgykörében, a
segítségkérés, és a
rendelkezésre álló
lehetőségek
vonatkozásában

Hosszú távú cél:
fejlődik a nők
érdekérvényesítés
i képessége.
Általános cél: a
lakosság
ismereteinek
bővítése
a
családon
belüli
erőszak
tárgykörében.
Rövidtávú cél: a
lakosság
(potenciális
sértettek) részére
tájékoztatás
a
segítségkérésről, a
rendelkezésre álló
lehetőségekről.
Középtávú cél: a
jelzőrendszer
hatékony
működtetése,
a
jelzőrendszer
tagjai
kapjanak
segítséget az ilyen
esetek
felismeréséhez
Hosszú távú cél: a
lakosság
szemléletformálás
a a családon belüli
erőszak
kérdésében

biztosítása stb.)

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Előadások
EESZI
szervezése
a
családon
belüli
erőszak
tárgykörében
a
lakosság
(potenciális
sértettek) részére
(segítségkérés,
jogszabályi háttér,
intézményi
rendszer, stb).
Előadás
szervezése a jelző
rendszer
tagjai
részére
annak
érdekében, hogy
iránymutatást,
segítséget
kapjanak
a
családon
belüli
erőszak eseteinek
felismeréséhez.

Előadások
szervezése
a
családon
belüli
erőszak
tárgykörében
a
lakosság
(potenciális
sértettek) részére
az
Egészséghét
keretében. (EESZI)
Előadás
szervezése a jelző
rendszer
tagjai
részére
annak
érdekében, hogy
iránymutatást,
segítséget
kapjanak
a
családon
belüli
erőszak eseteinek
felismeréséhez.
2014.05.31.
(EESZI)

Rövidtávon:
a
lakosság
(potenciális
sértettek)
részvétele
az
előadásokon
(hány fő)
Középtávon:
a
lakosság
ismereteinek
bővítése
a
családon
belüli
erőszak
tárgykörében
Hosszútávon: több
érintett (sértett)
képes
időben
segítséget
kérni/kapni

Intézményi
feladatellátás
keretében
megvalósíthatóak
a programok.

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési

Az
idősek SKK,
informatikai
EESZI
területet
érintő
igényeinek
felmérése.
Az
időseknek
szóló,
az
informatika
tárgykörét érintő
előadás

Az
idősek
informatikai
területet
érintő
igényeinek
felmérése.
2014.03.31. (SKK)
Az
időseknek
szóló,
az
informatika
tárgykörét érintő

Rövidtávon:
az
idősek
informatikát
érintő igényeinek,
érdeklődésének
megismerése,
részvétel
az
előadásokon,
gyakorlati
oktatáson (hány

Intézményi
Folyamatos
feladatellátás
tevékenységgel
keretében, a civil biztosítható
szervezetek
és
önkéntesek
bevonásával
megvalósítható.

Folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

3
…
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Az
idősek
informatikai
jártasságának
növelése.

Az idős korosztály
járatlan
az
informatika
lehetőségei
tekintetében.

Általános:
az
idősek
informatikai
jártasságának
növelése
Rövidtávú cél: az
idősek
érdeklődésének
felkeltése
az
informatika
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2

Az idős korosztály
részére
programok
szervezése
az
elszigetelődés
veszélyének
mérséklésére.

Fokozott
a
veszélye
a
településen
élő
idős
korosztály
elszigetelődéséne
k.

3

A
külterületen
lakó
idősek
további
ellátásának

A tanyagondnoki
szolgálat
egyik
járműve elavult,
cserére
szorul,

nyújtotta
lehetőségek
tekintetében
Középtávú cél: az
idősek
informatikai
ismereteinek
bővítése
Hosszú távú cél: az
idősek
bekapcsolása az
infokommunikáció
s társadalomba
Általános cél: az
idősek
elszigetelődése
veszélyének
csökkentése
Rövidtávú
cél:
programok
szervezése az idős
korosztály részére
Középtávú cél: az
idősek tartalmas
időtöltésének
biztosítása,
az
idősek közösségi
életben
való
részvételének
segítése, erősítése
Hosszú távú cél: az
idősek
elszigetelődéséne
k veszélye csökken

koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

szervezése.
Az időseknek szóló
gyakorlati oktatás
lehetőségek
szerinti szervezése
(akár
önkéntes
fiatalok
bevonásával).

előadás
szervezése. 2014.
05.31. (SKK)
Az időseknek szóló
gyakorlati oktatás
lehetőségek
szerinti szervezése
(akár
önkéntes
fiatalok
bevonásával).
2014. 05.31. (SKK)

fő)
Középtávon:
az
idősek
informatikai
ismereteinek
bővítése
Hosszútávon: az
idősek
bekapcsolása az
infokommunikáció
s társadalomba

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Kulturális
és SKK
szabadidős
EESZI
programok
szervezése
kifejezetten
az
idős
korosztály
részére, az őket
érintő,
érdeklő
kérdésekben.
Az
idősek
közösségi életben
való részvételének
támogatása,
az
idősek
érdekképviseletét
ellátó
civil
szervezetek
támogatása
az
Önkormányzat
lehetőségeire
figyelemmel.

Rövidtávon:
a
kulturális
és
szabadidős
programok
megvalósulása,
eredményessége
(hány fővel).
Középtávon:
az
idősek tartalmas
időtöltése,
az
idősek közösségi
életben
való
részvétele
erősödik (nő az
idősek
tagsága,
részvétele a civil
szervezetekben).
Hosszú távon: az
idősek
elszigetelődéséne
k veszélye csökken

Általános cél: a
tanyagondnoki
szolgálat
működtetése

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által

Pályázati források EESZI,
keresése
új
SÖV Kft
gépjármű
vásárlására.

Kulturális
és
szabadidős
programok
szervezése
kifejezetten
az
idős
korosztály
részére, az őket
érintő,
érdeklő
kérdésekben.
Folyamatos (SKK,
EESZI)
Az
idősek
közösségi életben
való részvételének
támogatása,
az
idősek
érdekképviseletét
ellátó
civil
szervezetek
támogatása a civil
szervezetek
pályázati
rendszerének
keretében,
az
Önkormányzat
anyagi
lehetőségeire
figyelemmel.
Folyamatos
(Önkormányzat és
intézményei)
Pályázati források
keresése
új
gépjármű
vásárlására.

Intézményi
Folyamatos
feladatellátás
tevékenységgel
keretében
biztosítható
megvalósíthatóak
a programok, a
civil szervezetek
támogatása
az
Önkormányzat
anyagi
lehetőségeire
tekintettel a civil
pályázatok
rendszerének
keretében.

Rövidtávon:
az Pályázati forrás és Pályázat
által
elavult
önerő
a elvárt
tanyagondnoki
pályázathoz.
fenntarthatósági
gépjármű
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zavartalan
biztosítása
érdekében
az
elavult
tanyagondnoki
ármű
lehetőség
szerinti
cseréje
pályázati források
bevonásával.

mely nehezíti a
külterületen lakó
idősekhez történő
eljutást.

Rövid tavú cél: az
elavult
tanyagondnoki
gépjármű
lecserélése
Középtávú cél: a
külterületen lakó
idősekhez történő
eljutás zavartalan
biztosítása
Hosszú távú cél: a
külterületen lakó
idősek
további
ellátásának
zavartalan
biztosítása

megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

A
jelenlegi
gépjármű további
hasznosítási
lehetőségének
vizsgálata (további
intézményi,
önkormányzati
használat,
értékesítés stb.)
Amennyiben
szükséges önerő,
úgy
annak
megvizsgálása,
hogy
az
biztosítható-e.
Gépjármű
beszerzése
nyertes pályázat,
és
az
önerő
rendelkezésre
állása esetén.

Folyamatos (SÖV
Kft)
A
jelenlegi
gépjármű további
hasznosítási
lehetőségének
vizsgálata (további
intézményi,
önkormányzati
használat,
értékesítés stb.)
(EESZI)
Amennyiben
szükséges önerő,
úgy
annak
megvizsgálása,
hogy
az
biztosítható-e.
(KÖH, EESZI)
Gépjármű
beszerzése
nyertes pályázat,
és
az
önerő
rendelkezésre
állása
esetén.
(EESZI, SÖV Kft.)

lecserélése
Középtávon:
a
külterületen lakó
idősekhez történő
eljutás zavartalan
biztosítása.
Hosszútávon:
a
külterületen lakó
idősek
további
ellátásának
zavartalan
biztosítása

Általános cél: a
fogyatékkal élők
esélyegyenlőségé
nek biztosítása
Rövidtávú cél: a
fogyatékkal élők
társadalmi
esélyegyenlőségét
érintő,
azt
befolyásoló
területen
rendelkezésre álló
információk
bővítése
Középtávú
cél:
információs
partnerség
bővítése,
működtetése
a
közszolgáltatást

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Adatgyűjtés,
EESZI
információk
gyűjtése
a
fogyatékkal élők
társadalmi
esélyegyenlőségét
érintő,
azt
befolyásoló
területen,
különösen
az
egészségügyi és
szociális területen
a
közszolgáltatások
hozzáférhetősége,
igénybevétele
tekintetében.
Információs
partnerség
kialakítása
az

Adatgyűjtés,
információk
gyűjtése 2014. 03.
31. (EESZI)
Információs
partnerség
kialakítása
az
intézmények és az
illetékes
civil
szervezet között
(megbeszélés,
értekezlet tartása,
információk
egyeztetése).
2014.03.31.
(EESZI)

Rövidtávon:
információk
rendelkezésre
állása
Középtávon:
információs
partnerség
működése
Hosszú távon: a
fogyatékkal élők
részére
a
közszolgáltatások
hozzáférésének
hatékonyabbá
tétele.

szempontok
alapján

…
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Az információs
partnerség
bővítése arra
vonatkozóan,
hogy a
közszolgáltatásokh
oz való hozzáférés
mennyire
biztosított a
fogyatékkal élők
részére, illetve,
hogy mennyire
veszik igénybe
azokat, különösen
az egészségügyi és
szociális
területen.

Hiányosak a
rendelkezésre álló
adatok a
fogyatékkal élők
társadalmi
esélyegyenlőségét
érintő, azt
befolyásoló
területen,
különösen az
egészségügyi és
szociális területen
a
közszolgáltatások
hozzáférhetősége,
igénybevétele
tekintetében.

Intézményi
Folyamatos
feladatellátás
tevékenységgel
keretében
biztosítható
megvalósítható az
intézkedés.
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végző
intézmények, és a
fogyatékkal élők
civil
szervezete
között
Hosszú távú cél: a
fogyatékkal élők
közszolgáltatásokh
oz
való
hozzáférésének
biztosítása,
a
közszolgáltatások
igénybe vétele

2

A fizikai,
információs és
kommunikációs
akadálymentesítés
lehetőség szerinti
folytatása
településünkön
pályázati források
bevonásával.

Nem teljes körű a
fizikai, információs
és kommunikációs
akadálymentesítés
településünkön

Általános cél: a
fogyatékkal élők
esélyegyenlőségé
nek biztosítása
Rövid távú cél: az
akadálymentesítés
lehetőség szerinti
folytatása
településünkön.
Középtávú cél: a
fogyatékkal élők
hátrányának
mérséklése
Hosszú távú cél: a
fogyatékkal élők
életminőségének
javítása

intézmények és az
illetékes
civil
szervezet között
(megbeszélés,
értekezlet tartása,
információk
egyeztetése).

Szükséges a
koherencia
képviselőtestüle
t által
megalkotott és
jóváhagyott
településfejleszt
ési
koncepciók,
hosszú,
közép
és
rövidtávú
tervek
összességével

Az
Polgármester,
akadálymentesítés
SÖV Kft
re váró területek
feltérképezése,
vizsgálata
(pl:
honlap, parkok)
Pályázati források
keresése.
Amennyiben
szükséges önerő,
úgy
annak
megvizsgálása,
hogy
az
biztosítható-e,
rendelkezésre álle az önerő.
Pályázat
benyújtása.
Nyertes pályázat,
és
az
önerő
rendelkezésre
állása esetén az
akadálymentesítés
megvalósítása.

.Folyamatos

Rövidtávon:
Pályázati forrás és Pályázat
által
akadálymentesítet önerő
a elvárt
tség kiterjesztése
pályázathoz.
fenntarthatósági
Középtávon:
szempontok
fogyatékkal élők
alapján
hátrányának
mérséklése
Hosszútávon:
a
fogyatékkal élők
életminőségének
javítása

3
…

122

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

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

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.
A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

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

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

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

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
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A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Sándorfalva Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
II. Ezt követően Sándorfalva Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és … /2013. (VI. 27.) Kt. számú
határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Sándorfalva, 2013. június 27.

Dátum

Aláírás

A Sándorfalva Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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